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Hyrje 

 
 

 
 
Diaspora shqiptare është një vlerë e shtuar e kombit. Ajo nuk është vetëm një burim, faktor 
dhe rezervuar të ardhurash financiare, por një kapital i madh njerëzor dhe social. 
 
Duke u bazuar në kontributin, potencialet e Diasporës shqiptare dhe rëndësinë e angazhimit 
të saj në zhvillimin ekonomik, shoqëror e kulturor të vendit, politikëbërësit dhe institucionet 
shtetërore shqiptare vijojnë me hartimin dhe zbatimin e politikave shtetërore 
gjithëpërfshirëse për marrëdhëniet e shtetit shqiptar me Diasporën. 
 
Strategjia Kombëtare e Diasporës (2018-2024) dhe Plani i Veprimit, miratuar me Vendimin 
Nr.259, datë 09.05.2018, të Këshillit të Ministrave, është një ndër dokumentet thelbësore 
mbi politikat e reja për Diasporën. Strategjia është një hap i rëndësishëm i reformës 
shtetërore për Diasporën dhe synon të ndërtojë një bashkëpunim gjithëpërfshirës me 
komunitetet e Diasporës. Objektivat e Strategjisë realizohen nëpërmjet zbatimit të 72 
masave të Planit të Veprimit. 
 
Agjencia Kombëtare e Diasporës ndjek zbatimin e masave të Planit të Veprimit nga 
institucionet përkatëse dhe informon çdo tre muaj publikun mbi ecurinë dhe procesin e 
zbatimit të masave, përmes publikimit të Buletinit. 
 
Buletini nr. 3 (shtator 2020) është vazhdim i publikimeve të mëparshme dhe në të jepet një 
informacion i detajuar mbi ecurinë e zbatimit të masave të Planit të Veprimit, të Strategjisë 
Kombëtare të Diasporës nga institucionet shtetërore përgjegjëse për politikat e Diasporës. 
Publikimi i këtij dokumenti synon informimin e qytetarëve të interesuar brenda dhe jashtë 
vendit për ecurinë e politikave shtetërore për Diasporën. Gjithashtu, publikimi i Buletinit 
informon anëtarët e strukturave vendimmarrëse lidhur me politikat ekzistuese, sukseset e 
arritura dhe vështirësitë e hasura gjatë reformës shtetërore për Diasporën. 
 
Buletini mbetet një dokument i hapur për çdo vërejtje dhe sugjerim. Institucionet, grupet 
e interesit, publiku, media dhe qytetarët janë të mirëpritur për propozimet e tyre, të cilat 
do të shërbejnë për fuqizimin e bashkëpunimit me Diasporën. 
 
Agjencia Kombëtare e Diasporës 
Tiranë 
Shtator 2020 
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BULETINI Nr.3, SHTATOR 20201 

 
 
QËLLIMI I PUBLIKIMIT TË BULETINIT “PËR ZBATIMIN E MASAVE TË PLANIT TË VEPRIMIT TË 
STRATEGJISË KOMBËTARE TË DIASPORËS 2018 - 2024” ËSHTË INFORMIMI I: 
 
 

1. ANËTARËVE TË KOMITETIT SHTETËROR TË DIASPORËS MBI ECURINË E PLANIT TË VEPRIMIT 
TË STRATEGJISË KOMBËTARE TË DIASPORËS (2018-2024), MIRATUAR ME VENDIMIN 
NR.259/2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE.  

 

2. ANËTARËVE TË NËNKOMISIONIT PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN NË PËRBËRJE TË 
KOMISIONIT TË POLITIKËS SË JASHTME TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NGRITUR ME 
VENDIMIN NR.98/2017, TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË.  

 
3. INSTITUCIONEVE PËRGJEGJËSE PËR ZBATIMIN E MASAVE TË PLANIT TË VEPRIMIT TË 

STRATEGJISË KOMBËTARE TË DIASPORËS. 
 

4. PUBLIKUT TË INTERESUAR PËR ECURINË E REFORMËS NË FUSHËN E MARRËDHËNIEVE ME 
DIASPORËN SHQIPTARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Buletini Nr. 3 (shtator 2020) përmban gjithashtu disa prej masave të Planit të Veprimit të vitit 2018 dhe 2019 të cilat 
janë në proces realizimi. 



5 

 
 
 
 
 
 

MASAT E PLANIT TE VEPRIMIT 

2018-2024



6 

                   
Realizuar(Periodike) 

       Masa Nr.1 
 
Bërja funksionale e institucioneve që legjislacioni i ri ngarkon për fushën e marrëdhënieve 
shtetërore me diasporën, siç janë Agjencia Kombëtare për Diasporën, Fondi për Zhvillimin 
e Diasporës dhe Qendra e Botimeve për Diasporën. Hartimi i një plani të detajuar për 
përthithjen e fondeve të nevojshme për financimin e politikave dhe të masave të 
parashikuara në Strategjinë Kombëtare. Ndarja e qartë e kompetencave midis strukturave 
që do të merren me trajtimin e diasporës. Krijimi i një njësie të specializuar për rishikimin 
e legjislacionit për diasporën për të ndërmarrë ndryshimet e nevojshme.  
 
INDIKATORËT: Krijimi i Agjencisë Kombëtare për Diasporën, Fondit për Zhvillimin e 
Diasporës dhe Qendrës së Botimeve për Diasporën.  
 

AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Zëvendëskryeministri 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministri i Financave dhe Ekonomisë 

 
Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Ministri i Shtetit për Diasporën, me shkresën Nr.4225 Prot., datë 21.08.2020 
“Informacion për realizimin e reformës shtetërore për diasporën shqiptare" informoi 
zyrtarisht Kryeministrin për përmbylljen e reformës institucionale për marrëdhëniet e 
shtetit shqiptar me diasporën shqiptare. Për këtë informacion u njoftua edhe Këshilli i 
Ministrave në mbledhjen e rradhës. 
 
- Miratuar Ligji Nr. 92/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 16/2018 “Për 
diasporën”. Me propozim të Ministrit të Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko, u 
përmirësua vlerësimi i strukturës institucionale përgjegjëse për marrëdhëniet me 
diasporën. Në ndryshimet ligjore u pasqyrua edhe krijimi i agjencisë së re shtetërore të 
Qendres të Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët. 
 

~ Miratuar Urdhri Nr. 111, datë 10.09.2020 i Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe 
të organikës së Agjencisë Kombëtare të Diasporës”. Në bazë të këtij urdhri, Agjencia 
Kombëtare e Diasporës do të ketë një sektor të posaçëm për projektet. 
 
- Në proces miratimi i projektvendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin në parim, 
të marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Maqedonisë së Veriut, për bashkëpunimin në fushën e diasporës" 
 

~ Në proces miratimi i projektvendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin në parim, 
të marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Malit të Zi, për bashkëpunimin në fushën e diasporës". 
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 ME VONESË 

        Masa Nr.2 

Miratimi në Komitetin Shtetëror për Diasporën i programit vjetor për diasporën  
(aktivitetet që përfshijnë librin, arsimin, kulturën dhe biznesin) dhe në bashkëpunim me 
Kuvendin e Shqipërisë, vlerësimin e pjesëmarrjes e përfaqësimit në to. Përgatitja e 
informacioneve vlerësuese për Komitetin Shtetëror të Diasporës dhe Nënkomisionin e 
Kuvendit për Diasporën dhe Migracionin. 

 

INDIKATORËT: Miratimi në Komitetin Shtetëror për Diasporën i programit vjetor për 
diasporën. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Kulturës 

• Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit 

• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

 
 
Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Për shkak të situatës së shpalljes së emergjencës kombëtare nga gjendja virusale "Covid-
19", programi shtetëror i aktiviteteve për Diasporën për 2020 po rishikohet nga 
institucionet përgjegjëse.     
 
~ Ministria e Kulturës, përmes komunikimit elektronik, informon se në kuadër të Covid-19 
ka marrë masa të veçanta në kuadër të sezonit turistik në marrëdhënie me diasporën 
shqiptare si vijon: 
 

➢ Platforma digjitale e siteve më të vizituara të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Këto 
site ofrojnë shërbimin e biletarisë elektronike për vizitorët, të cilët së shpejti do të 
kenë mundësi të blejnë biletën e tyre online. Turistët dhe jo vetëm kanë mundësi të 
njihen më shumë përmes faqes zyrtare:  http://cultureticketsalbania.al/. 

➢ Virtual Tour 3D është një risi, platformë inovative, që Ministria e Kulturës ka vënë në 
dispozicion për publikun e gjerë e në veçanti për turistët vendas dhe të huaj, në gjuhën 
amtare shqip dhe gjuhën angleze, me qëllim nxitjen dhe promovimin e aseteve 
kombëtare dhe atraksioneve të shumta në fushën e trashëgimisë kulturore në vend. 
Njohja për më tepër përmes faqes zyrtare:  https://kultura.gov.al. 

 
 
 
 
               

           
 
 
 

http://cultureticketsalbania.al/
https://kultura.gov.al/
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     NË PROCES 

                                    Masa Nr.3 
 

Ndjekja e procedurave të nevojshme, koordinatave për të diskutuar çdo vit në Komitetin 
Shtetëror të Diasporës dhe për të parashikuar në buxhetin vjetor (pasardhës) fondet e 
nevojshme për të zbatuar Strategjinë Kombëtare të Diasporës dhe planin e veprimit deri 
në vitin 2024. 
 
INDIKATORËT: Procedurave të nevojshme koordinative për të diskutuar dhe për të 
parashikuar në buxhetin vjetor (pasardhës). 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike)  
 
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  
 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
Ministria e Kulturës 
Ministri i Shtetit për Diasporën 
 
Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Pas miratimit të Strategjisë Kombëtare të Diasporës dhe Plani i Veprimit 2021 – 2025 
me Vendimin Nr. 585, datë 22.07.2020 të Këshillit të Ministrave është në vazhdim  aplikimi 
i strategjisë së mëparshme, mbi bazën e së cilës u miratua një legjislacion i ri dhe 
institucione të reja shtetërore për diasporën. Strategjia e re hyn në fuqi nga data 1 janar 
2021. 
 
 

Realizuar (periodike) 
  Masa Nr.4  
 

Krijimi i grupit të punës për përgatitjen dhe organizimin e Samitit të Diasporës si ngjarja 
më e rëndësishme e komuniteteve shqiptare jashtë vendit. Organizimi periodik i Samitit 
të Diasporës Shqiptare, me qëllim shqyrtimin e politikave aktuale për mobilizimin e 
diasporës shqiptare, ku do të shqyrtohen çështjet si ruajtja e gjuhës dhe kulturës, 
fenomeni i ikjes së trurit dhe investimet në Shqipëri. 
 

INDIKATORËT: Krijimi i Grupit të Punës për përgatitjen dhe organizimin e Samitit të dytë 
të Diasporës. Organizimi periodik i Samitit të Diasporës Shqiptare. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

 Ministri i Shtetit për Diasporën 

 Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
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Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Në datë 09.09.2020 u zhvillua një mbledhje online e Këshillit Koordinues të Diasporës, 
ku u diskutua për organizimin e Kuvendit të III-të të Diasporës Shqiptare në vitin 2021. 
Vendi i takimit do të negociohet edhe me institucionet përgjegjëse të shtetit të Kosovës. 
Për këtë qëllim, Këshilli Koordinues i Diasporës dhe Agjencia Kombëtare e Diasporës, në 
cilësinë e sekretariatit teknik të Këshillit, kanë ngritur një grup pune të posaçëm. 
 
 
                             Realizuar 
        Masa Nr.5 
 
Krijimi i Këshillit Koordinues të Diasporës, si një strukturë koordinative për të punuar për 
forcimin organizativ të komuniteteve shqiptare me qëllim përfshirjen dhe partneritetin 
në zhvillimin e Shqipërisë. 

 

INDIKATORËT: Krijimi i Këshillit Koordinativ të Diasporës si një strukturë koordinative. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 
 
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 
 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Këshilli Koordinues i Diasporës, është angazhuar për organizimin e Kuvendit 
Mbarëkombëtar 2021. Për realizimin e këtij aktiviteti po zhvillohen takime periodike me 
anëtarët e KKD-së. 

 
 

          NË PROCES 
        Masa Nr.6 
 
Vlerësimi i nivelit organizativ të komuniteteve shqiptare në diasporë dhe përgatitja e një 
plani veprimi të veçantë për nxitjen e organizimit në nivel rajonal dhe shtetëror në vendet 
pritëse. Promovimi i idesë për mbajtjen e aktiviteteve që nxisin këtë nivel organizimi 
nëpërmjet informimit të komunitetit shqiptar dhe identifikimit të burimeve njerëzore. 
 
INDIKATORËT: Vlerësimi i nivelit organizativ të komuniteteve shqiptare në diasporë. 
Promovimi i idesë. 

 AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
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• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

• Ministria e Kulturës 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Për shkak të situatës së shpalljes së emergjencës kombëtare nga gjendja virusale "Covid-
19", programi shtetëror i aktiviteteve për Diasporën për 2020 po rishikohet nga 
institucionet përgjegjëse. 

 
                        NË PROCES 

Masa Nr.7 
 
Krijimi i një plani veprimi të përbashkët me shtetin e Kosovës për fushën e marrëdhënieve 
me diasporën në funksion dhe për pasurimin e marrëveshjeve ekzistuese që ekzistojnë 
midis dy vendeve në këtë drejtim. Përgatitja dhe realizimi i marrëveshjeve të nevojshme 
në fushën e diasporës me të gjitha vendet të cilat vlerësohen të rëndësishme dhe 
“prodhuese” të diasporës shqiptare në botë. 
 

INDIKATORËT: Krijimi i një Plani-Veprimi të përbashkët me Shtetin e Kosovës. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018  
 
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 
 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
 
Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi në datat 4-5 gusht 2020 mbledhjen me 
Komisionin e Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për 
Diasporën. Gjatë kësaj mbledhje u zgjodh Kryetari dhe zëvendëskryetari i Komisionit të 
Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, 
përkatësisht znj. Anila Ferizaj në pozicionin e kryetares dhe znj. Shqipe Gashi-Ramadani 
në pozicionin e zëvendëskryetares. Në këtë mbledhje u rishikua dhe u finalizua 
Rregullorja e organizimit të Punës së Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës 
për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, e cila ishte hartuar në mbledhjet e 
mëparshme të këtij Komisioni. Të pranishmit ranë dakord edhe për miratimin e 
“Kalendarit të Ri të Punës 2020-2021 të Komisionit të Përbashkët për miratimin e teksteve 
mësimore për Diasporën”. 
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 756, datë 23.09.2020 i Këshillit të Ministrave "Për funksionimin e 
Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës për miratimin e teksteve të 
përbashkëta për diasporën”.  
 
~ Në datë 26 gusht 2020, në Prishtinë u zhvillua takimi dypalësh në kuadër të përgatitjeve 
për takimin e gjashtë ndërqeveritar Shqipëri-Kosovë “G2G 6”. Agjencia Kombëtare e 
Diasporës u përfaqësua në këtë takim nga z. Dritan Delija, Drejtor i Drejtorisë së 
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Diasporës. Gjatë takimit u diskutuan çështje të ndryshme të bashkëpunimit si dhe projekt-
marrëveshje dhe protokolle bashkëpunimi ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë 
dhe qeverisë së Republikës së Kosovës. 
 
                                                                                                                    NË PROCES 

     Masa Nr.8  
 
Vendosja e bashkëpunimit me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare për zbatimin 
e programeve për këtë̈ qëllim (për shembull me PNUD-in për të zbatuar TOKTEN në 
Shqipëri). 

 

INDIKATORËT: Bashkëpunimi me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 

 
Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Agjencia Kombëtare e Diasporës ka aplikuar në cilësinë e partnerit në projektet e 
mëposhtme, të cilat janë në proces vlerësimi: 
 

1. “Rezistenca marginale: modeli i ekonomisë qarkulluese për forcimin e profesioneve 

territoriale”. Projekti zbatohet ne bashkëpunim me rajonin e Pulias /Itali dhe bashkitë 

Vlorë dhe Himarë. Në muajin Shtator pritet të realizohen procedurat e vlerësimit nga ana 

e Komisionit Evropian. Aktualisht, AKD është në pritje të njoftimit nga pala italiane. 

 

2. “Krijimi i hapësirave virtuale të të mësuarit përmes zhvillimit të rrjeteve të bashkëpunimit 

ndërmjet institucioneve shkollore dhe universiteteve: Modelet, Udhëzuesit dhe Drejtimet 

e Politikave”. Në muajin Shtator është parashikuar të realizohen procedurat e vlerësimit 

nga ana e Komisionit Evropian. Aktualisht, AKD është në pritje të njoftimit nga pala 

italiane. 

 

3. “TILT – Qendra inovative ndërkombëtare për turizmin”. Projekti zbatohet në bashkëpunim 

me Universitetin e Basilikata /Itali. Projekti është në fazë vlerësimi. AKD është në pritje 

të njoftimit nga pala italiane. 

 

4. Qendra inovative sociale dhe shëndetsore: platformë bashkëpunimi në telemedicinë”. 

Projekti zbatohet në bashkëpunim me Universitetin e Basilikata /Itali. Në shtator do të 

zhvillohen procedurat e vlerësimit.  AKD është në pritje të njoftimit nga pala italiane. 

 
Gjithashtu, Agjencia Kombëtare e Diasporës ka dërguar: 
 
- Dokumentin e rishikuar të projektit "Fuqizimi i kapaciteteve dhe efektivitetit të AKD", 
për financim në kuadër të programit IPA 2020. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
informon se projekti është futur për financim në kuadër të EU Integration Facility 2020. 
Në muajin Shtator do të mblidhet Komisioni i Vlerësimit të Projekteve pranë Delegacionit 
Evropian. Në pritje të marrëveshjes financiare të nënshkruar nga Bashkimi Evropian. 
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- Në proces Projekti “Ngritja e infrastrukturës IT për menaxhimin e shërbimeve të 
dedikuara për diasporën pranë bashkive” është dërguar në rrugë elektronike pranë PNUD 
dhe Fondacionit SOROS. Në datë 02.09.2020 është përgatitur praktika shkresore për 
përcjelljen në rrugë zyrtare të kërkesës për financimin e projektit pranë PNUD.  
 
- Në proces Projekti "Bashkërendimi i mundësive për një Evropë më të mirë – ndikimi i 
pandemisë në mundësitë për punësim sezonal”. AKD ka aplikuar për financimin e këtij 
projekti në kuadër të thirjes EU Culture of Solidarity. Në pritje të vlerësimit dhe të 
njoftimit nga ana e donatorit.  
 
- Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës është duke zbatuar projektin “Gazeta e 
Diasporës Shqiptare me mbështetje financiare të Ambasadës Zvicerane në Tiranë, si 
përfaqësuese e Departamentit Federal Zviceran për Punët e Jashtme. Projekti përfundon 
në 31 dhjetor 2020. 
 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, në cilësinë e partnerit, në bashkëpunim me 
Stima Itali (në cilësin e liderit të projektit) kanë aplikuar për financimin e projektit “BBB 
– Building Bridges for Businesses” në kuadër të programit Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri – 
Mali i Zi. Në pritje të përgjigjes përfundimtare nga donatori. 
 
~ Qendra e Botimeve për Diasporën ka aplikuar me projekt propozimin me titull “Save 
Your Language to Save Your Identity” për t’u financuar nga Bulgarian Development Aid, 
për krijimin e një platfome digjitale për mësimdhënien në diasporë, “Learn Albanian 
language”. 
 

NË PROCES 

    Masa Nr.9 
 
Rivlerësimi i akteve ligjore ekzistuese në fushën e migracionit zgjerimin e sferës së 
mbrojtjes së komuniteteve shqiptare jashtë vendit në përputhje me standardet 
ndërkombëtare dhe me qëllim përafrimin me Acquis Communautaire. Realizimi i 
procedurave për përfundimin e ratifikimit të instrumenteve ndërkombëtare (nëse nuk 
janë realizuar ende) si më poshtë: 
• Konventa e Organizatës Ndërkombëtare të Punës Nr. 143 “Për punonjësit migrantë”. 
• Ratifikimi i Konventës së Këshillit të Evropës “Mbi Statusin Ligjor të Punonjësve 

Migrantë”. 
• Ratifikimi i Konventës së Kombeve të Bashkuara “Për mbrojtjen e të drejtave të të 

gjithë punonjësve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre”. 
 
INDIKATORËT: Rivlerësimi i akteve ligjore ekzistuese në fushën e migracionit. Realizimi i 
procedurave për ratifikimit të instrumenteve ndërkombëtare 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2019 

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme  
• Ministria e Brendshme  
• Ministri i Shtetit për Diasporën  
• Ministria e Drejtësisë 
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Korrik-Shtator 2020:  
   

~ Miratuar Strategjia Kombëtare e Diasporës dhe Plani i Veprimit 2021 – 2025 me Vendimin 
Nr. 585, datë 22.07.2020 të Këshillit të Ministrave. Kjo Strategji hyn në fuqi nga data 1 
janar 2021. 
 
~ Miratuar Ligji Nr. 92/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 16/2018 “Për 
diasporën” me propozim të Ministrit të Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko. 
 
- Në proces miratimi i projektvendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin në parim, 
të marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Maqedonisë së Veriut, për bashkëpunimin në fushën e diasporës" 
 
- Në proces miratimi i projektvendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin në parim, 
të marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Malit të Zi, për bashkëpunimin në fushën e diasporës" 
 
 

NË PROCES 

    Masa Nr.10 
 

Vlerësimi i një pranie të re përfaqësimi diplomatik ose konsullor në vendet me një 
prezencë të qenësishme të komuniteteve shqiptare dhe të një rëndësie të veçantë për 
forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve diplomatike dhe ekonomike të vendit pritës me 
vendin e origjinës. Orientimi i planit të punës së trupës diplomatike dhe konsullore me 
një fokus të veçantë drejt marrëdhënieve me komunitete shqiptare jashtë vendit. 
 

INDIKATORËT: Vlerësimi i një pranie të re përfaqësimi diplomatik ose konsullor 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
 
Korrik-Shtator 2020:  
   

~ Në datë 7 korrik 2020, u nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë për 
Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministrit të Shtetit për Diasporën “Për caktimin e 
oficerëve koordinues për çështjet e diasporës shqiptare në konsullatat shqiptare në Itali 
dhe Greqi”. Kjo marrëveshje ka për qëllim të formalizojë rregullat për funksionimin e 
oficerëve koordinues për çështjet e diasporës shqiptare, që kanë të bëjnë me çështjet e 
arsimit, të drejtësisë̈ dhe të nxitjes së investimeve, në Ambasadën e Republikës së 
Shqipërisë ̈ në Republikën e Italisë̈, Konsullatën e Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë ̈ 
në Milano, Itali, në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë ̈ në Greqi, në Konsullatën e 
Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë ̈ në Selanik, Greqi. 
 
~ Komunitetet shqiptare në Greqi dhe Itali për herë të parë do të kenë oficerë koordinues 
për çështjet e Diasporës shqiptare pranë posteve konsullore të Republikës së Shqipërisë 
në Romë, Athinë, Milano dhe Selanik. 
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~ Publikuar Revista Elektronike Infomative: Oficerët koordinues të diasporës në 
diplomaci”. 
 
 
                NË PROCES 

     Masa Nr.11 
 
  

Ndërgjegjësimi dhe orientimi i qytetarëve shqiptarë jashtë vendit për përdorimin e 
shërbimeve konsullore dhe diplomatike të cilat ofrohen nga përfaqësitë shqiptare, 
nëpërmjet platformës konsullore online. Dhënia e informacionit rreth organizatave jo 
qeveritare të akredituara nga shteti pritës, të cilat ofrojnë asistencë dhe mbrojtje ligjore 
për komunitetet e huaja. 

 

INDIKATORËT: Orientimi i qytetarëve shqiptare jashtë vendit për shërbimet nëpërmjet 
platformës konsullore online 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
  

~ Çdo javë publikohet “Newsletter e Diasporës”, përmes së cilës informohet diaspora 
lidhur me veprimtarinë e institucioneve shtetërore të Diasporës dhe aktivitete të 
ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Newsletter publikohet në faqet zyrtare të Ministrit 
të Shtetit për Diasporën dhe Agjencisë Kombëtare të Diasporës në gjuhën shqipe dhe 
angleze. 
 
~ Dhoma e Biznesit të Diasporës publikon çdo javë “Newsletter e Dhomës së Biznesit të 
Diasporës”, në gjuhën shqipe dhe angleze, me qëllim informimin e komunitetit të biznesit 
në Diasporë dhe Shqipëri mbi ekonominë, financat, sipërmarrjen, mundësitë për 
investime, ndryshimet ligjore, paketat fiskale dhe incentivuese, si dhe aktivitete të 
ndryshme brenda dhe jashtë vendit me fokus biznesin dhe investimet. 
 

NË PROCES 

 Masa Nr.12 
 

 
Vlerësimi i përqasjes të strategjive të tjera kombëtare ekzistuese apo që do të miratohen 
me Strategjinë Kombëtare dhe Planin e Veprimit për Diasporën. Ky proces do të kryejë 
organizimin e politikave shtetërore ekzistuese apo që do të miratohen në të ardhmen në 
marrëdhënie me politikat për komunitet shqiptare jashtë vendit. 

INDIKATORËT: Përqasja e strategjive të tjera kombëtare ekzistuese apo që do të 
miratohen. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  
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INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Zëvendëskryeministri 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
 
 
Korrik - Shtator 2020:  
  

~ Miratuar Strategjia Kombëtare e Diasporës dhe Plani i Veprimit 2021 – 2025 me Vendimin 
Nr. 585, datë 22.07.2020 të Këshillit të Ministrave. Kjo Strategji hyn në fuqi nga data 1 
janar 2021. 
 
~ Ministri i Shtetit për Diasporën, me shkresën Nr. 4019/1 Prot., datë 24.08.2020, i ka 
përcjellë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Brendshme informacion 
mbi zbatimin e masave të Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Migracionin, 
miratuar me Vendimin Nr. 400, datë 19.06.2019 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin 
e Strategjisë Kombëtare për Migracionin dhe të Planit të Veprimit 2019 – 2022”. 
 

 
NË PROCES 

            Masa Nr.13 
 

Vlerësimi dhe zgjerimi i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile me të dhëna për migrantët 
dhe rishikim periodik të bazës ligjore për regjistrimin e migrantëve. Përcaktimi i 
përgjegjësive dhe të dhënave që duhen mbledhur si edhe identifikimi dhe planifikimi i 
krijimit të rrjetit dhe infrastrukturës së duhur. Organizimi i aktiviteteve publike për 
shoqërinë civile, mbi qëllimin e sistemit të regjistrimit dhe votimit të shtetasve jashtë 
vendit.  

INDIKATORËT: Zgjerimi i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes civile me të dhëna për 
migrantët. Përcaktimi i përgjegjësive dhe organizimi i aktiviteteve jashtë vendit. 
 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Zëvendëskryeministri 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Brendshme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
 
Korrik - Shtator 2020:  
  

~ Ministria e Brendshme informon, përmes komunikimit elektronik, se ka përfunduar 
teknikisht përgatitja e shërbimit të deklarimit të adresës së vendbanimit jashtë Shqipërisë 
së çdo anëtari të Diasporës. 
 
~ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve informon mbi dërgimin e kërkesave për bashkëpunim 
drejtuar Ministrisë së Brendshme, OSBE dhe Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 



16 

Informacionit (AKSHI) lidhur me mundësimin e votimit për zgjedhësit me banim jashtë 
vendit. 
 

NË VONESË 

            Masa Nr.14 
 
Ngritja e Qendrave Kulturore Shqiptare në vendet pritëse të diasporës në bashkëpunim 
me shtetin e Kosovës në shërbim të ruajtjes së identitetit kombëtar, për të promovuar 
imazhin e vendlindjes e të shqiptarëve jashtë vendit dhe për të ofruar shërbime e 
informacion për komunitetet e shqiptarëve në diasporë. 

INDIKATORËT: Ngritja e Qendrave Kulturore Shqiptare në vendet pritëse në bashkëpunim 
me shtetin e Kosovës. 
 

AFATI KOHOR: 6 mujori dytë̈ 2019 

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën  

• Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme 

• Ministria e Financës dhe Ekonomisë 

• Ministria e Kulturës  

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

 

 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Zbatimi i masës Nr. 14 është në vonesë. Arsyeja është mungesa e fondeve buxhetore 
nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme. 

 
 

Realizuar (periodike)2 

      Masa Nr.15 
 

Mundësimi i informacioneve rreth diasporës shqiptare dhe zhvillimin e komuniteteve 
jashtë vendit. Realizimi i një raporti vjetor ku të pasqyrohen të dhënat dhe vlerësimi i 
shteteve ku duhet vepruar me përparësi nga politikat për diasporën. 

 

INDIKATORËT: Mundësimi i informacioneve dhe realizimi i një raporti vjetor rreth 
diasporës shqiptare. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike) 

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

                                                 
2 Në 2018, INSTAT ka publikuar raportin vjetor “Diaspora e Shqipërisë në Shifra”, raport i cili do të botohet çdo vit. 
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• Instituti i Statistikave INSTAT 
 

 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Instituti i Statistikave (INSTAT) po vijon punën për mbledhjen e të dhënave të nevojshme 
për përgatitjen e raportit vjetor “Diaspora e Shqipërisë në Shifra”, i cili publikohet në 
dhjetor 2020. 
 
~ Banka e Shqipërisë ka në proces përgatitjen e raportit vjetor "Remitancat, një 
mbështetje për zhvillim", i cili do të publikohet në 18 Dhjetor 2020.  
 

 
 

NË PROCES 

     Masa Nr.16 
 

Realizimi i trajnimeve të përgjithshme dhe të veçanta për fushën e migracionit dhe 
përfshirja e tyre në programet e universiteteve shqiptare. Organizimi i trajnimeve 
periodike në fushën e legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar për nëpunësit 
që mbulojnë çështje të migracionit. Identifikimi i nevojave dhe ekspertëve që kanë 
nevojë për trajnime ligjore. Hartimi i moduleve trajnuese në këtë fushë dhe përfshirjen 
e një moduli të tillë në trajnimet e nëpunësve të shërbimit civil. 

 
INDIKATORËT: Trajnime të përgjithshme dhe të veçanta. Organizimi i trajnimeve 
periodike. Identifikimi i nevojave dhe ekspertëve. Hartimi i moduleve trajnuese. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë i 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Zëvendëskryeministri 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

• Ministria e Drejtësisë 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Gjatë muajve gusht dhe shtator 2020, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) 
dhe Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) zhvilluan trajnime online për 
menaxhimin e ciklit të projektit me përfaqësuesit e Agjencisë Kombëtare të Diasporës, 
Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, Dhomës së Biznesit të Diasporës, Qendrës së 
Botimeve për Diasporën dhe Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët. 
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NË PROCES 
      Masa Nr.17 
 
Nxitja e bashkëpunimit shtetëror me institucionet e vendeve pritëse të cilat janë me profile 
dhe trajtojnë çështje të migrantëve, të drejtave të grave dhe të drejtave të fëmijëve. 
Krijimi i komisioneve dypalëshe konsultative të nivelit të lartë me shtetet pritëse për 
mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve shqiptare të diasporës dhe funksionimi i tyre në 
mënyrë periodike për këtë qëllim. Informimi publik për ecurinë dhe zhvillimin e kësaj 
veprimtarie për publikun e interesuar. 
 
INDIKATORËT: Bashkëpunim shtetëror me institucionet e vendeve pritëse. Krijimi i 
komisioneve dypalëshe konsultative. Informimi publik për ecurinë. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Drejtësisë 
 
 

Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Ministria e Drejtësisë informon, përmes komunikimit elektronik, se është duke finalizuar 
dokumentin-katalog përmbledhës "Karta e të Drejtave", me parimet e zbatueshme dhe të 
drejtat e personave të dënuar jashtë Shqipërisë, bazuar në standardet ndërkombëtare, i 
cili do të jetë i aksesueshëm në website-et e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë për 
Evropën dhe Punët e Jashtme. 
 

NË PROCES 

      Masa Nr.18 
 
Përgatitja dhe shpërndarja e informacionit (broshurave, fletëpalosje, faqe interneti etj.) 
që ju drejtohet komuniteteve shqiptare në diaspore ̈, ku të jepet informacion në lidhje 
me statusin dhe të drejtat e tyre si edhe për shërbimet që ju ofrohen nga përfaqësitë 
diplomatike dhe konsullore si edhe nga shoqatat e migrantëve me mbështetjen e 
organizatave ndërkombëtare. 
 

INDIKATORËT: Shpërndarja e informacionit në lidhje me statusin të drejtat si edhe 
shërbimet që ju ofrohen. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

 Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
 Ministria e Brendshme 
 Ministri i Shtetit për Diasporën 
 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
 Instituti i Statistikave INSTAT 
 Ministria e Drejtësisë 
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Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Çdo javë publikohet “Newsletter e Diasporës”, përmes së cilës, Diaspora shqiptare 
informohet lidhur me veprimtarinë e institucioneve shtetërore të Diasporës dhe aktivitete 
të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. 
 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës ka publikuar Periodikun e parë për vitin 2020: 
“Periodik 1/2020 Diaspora Shqiptare”. Ky botim përbëhet nga studime, raporte, artikuj 
dhe opionione, kryesisht falë kontributit të studiuesve e shkencëtarëve shqiptarë në 
Diasporë dhe Shqipëri. Tematika e përgjithshme e këtij Periodiku përmban raporte, 
analiza dhe studime, të cilat janë kryer nga institucione shqiptare dhe ndërkombëtare me 
veprimtari brenda dhe jashtë vendit dhe me në fokus migracionin shqiptar ndër vite.3 
 
~ Agjencia Kombëtare e Diasporës është në proces për përgatitjen e librit “Politika 
Shtetërore për Diasporën 2020”, botim i cili do të përmbajë aktet ligjore dhe nënligjore 
të miratuara përgjatë viteve 2018 - 2020 për diasporën. 
 

      NË PROCES 

           Masa Nr.19 
 
Hartimi i manualeve praktike që lidhen me çështjet e migracionit dhe vënia e tyre në 
dispozicion të zyrtarëve që merren me zbatimin në praktikë të legjislacionit për 
migracionin. Identifikimi i akteve ligjore/nënligjore që zbatohen në praktikë nga çdo 
institucion i cili mbulon çështje të caktuara të diasporës dhe migracionit. Trajnimi dhe 
certifikimi i trupit diplomatik të Shqipërisë lidhur me legjislacionin migrator dhe në 
mënyrë të veçantë me të drejtat e komuniteteve shqiptare në diasporë. 
 
INDIKATORËT: Hartimi i manualeve praktike. Identifikimi i akteve ligjore/nënligjore. 
Trajnimi dhe certifikimi i trupit diplomatik të Shqipërisë. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë i 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Zëvendëskryeministri 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Brendshme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Drejtësisë 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 
 
 
 
 

                                                 
3 Botimi i plotë i Periodikut 1/2020 gjendet: https://online.fliphtml5.com/tpyun/ebka/#p=1  

https://online.fliphtml5.com/tpyun/ebka/#p=1
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ME VONESË 

           Masa Nr.20 
 
Vendosja e kontakteve të rregullta me Grupin Evropian të Autoriteteve Rajonale dhe 
Lokale në fushën e Imigracionit (ERLAI) me qendër në Bruksel, për të vlerësuar mundësitë 
e mbështetjes së politikës të mbrojtjes së komuniteteve të shqiptarëve në diasporë në 
vendet pritëse të BE-së. 
 
INDIKATORËT: Kontakte të rregullta me Grupin Evropian të Autoriteteve Rajonale dhe 
Lokale në fushën e Imigracionit. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë i 2018  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën - Agjencia Kombëtare për Diasporën 

• Ministria e Drejtësisë 

 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 
 
 

 NË PROCES 

           Masa Nr.21 
 

Nxitja dhe intensifikimi i kontakteve të ngushta ndërmjet organizimeve shqiptare në 
diasporë dhe shoqatave vendase për mbrojtjen e migrantëve. Identifikimi i organizatave 
në vendet pritëse për mbrojtën e të drejtave të njeriut dhe të migrantëve në këto vende. 
Ndërgjegjësim nëpërmjet informacioneve në internet, tryezave dhe takimeve për 
mbrojtjen sociale dhe shëndetësore në vendet pritëse dhe të origjinës. 
 
INDIKATORËT: Kontakte të ngushta ndërmjet organizimeve shqiptare në diasporë dhe 
shoqatave vendase, ndërgjegjësim për mbrojtjen sociale dhe shëndetësore. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën - Agjencia Kombëtare për Diasporën 

• Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

• Ministria e Drejtësisë 
 

Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, me shkresën Nr. 10380 Prot., datë 
14.09.2020, informon se Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Turqi ka zhvilluar një 
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takim me shoqatat e diasporës shqiptare në Turqi për njohjen nga afër të tyre, 
intensifikimin dhe bashkëpunimin mes tyre, si dhe njohjen e problematikave të hasura 
dhe kërkesat me synim ruajtjen dhe promovimin e vlerave tona kombëtare.  
 
~ Për shkak të situatës virusale zbatimi i kësaj mase ka krijuar vështirësi objektive. 
 

     NË PROCES  

Masa Nr.22       
 
Rivlerësimi periodik i politikës së shërbimeve, procedurave dhe tarifave të tyre. Në bazë 
të informacioneve të marra nga përfaqësitë hartimi nga ministria përgjegjëse për diasporën 
të një raporti vjetor për gjendjen konkrete të emigrantëve shqiptarë, me propozime 
masash respektive për përmirësimin e asistencës për ta. 

 
INDIKATORËT: Rivlerësimi periodik i politikës së shërbimeve; Hartimi nga ministria 
përgjegjëse për diasporën të një raporti vjetor. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
• Ministria e Drejtësisë 

 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 

 

NË PROCES 
Masa Nr.23       

 

Negocimi për të nënshkruar marrëveshjet dypalëshe për mbrojtjen sociale të migrantëve 
me vendet pritëse, me qëllim që ata të transferojnë sigurimet shoqërore edhe në 
Shqipëri. Rishikimi i praktikave të mbledhjes së kontributit vullnetar për sigurimet 
shoqërore dhe nëse duhet nënshkrimi i marrëveshjeve ndërmjet Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore dhe bankave. (Rivlerësimi i një plani veprimi të veçantë për çështjen e 
pensioneve të migrantëve shqiptarë). 
 
INDIKATORËT: Negocimi për marrëveshjet dypalëshe me vendet pritëse. Rishikimi i 
praktikave të mbledhjes së kontributit vullnetar për sigurimet shoqërore. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
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• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

• Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

• Ministria e Drejtësisë 

 
 
Korrik-Shtator 2020:  

 
~ Në proces negocimi i marrëveshjes dypalëshe për mbrojtjen sociale me Bullgarinë 
(rishikimi i marrëveshjes ekzistuese), si dhe hapja e bisedimeve me Malin e Zi, për 
negocimin e draft-marrëveshjes të propozuar nga pala malazeze.  Nisur nga situata e 
emergjencave për shkak të pandemisë, për këtë periudhë nuk ka patur zhvillime të 
mëtejshme. 
 

NË PROCES 
                                                            Masa Nr.24       
 

Krijimi i regjistrit për shtetasit shqiptarë që vuajnë heqjen e lirisë në burgje jashtë vendit 
dhe organizimi i një takimi vjetor organizuar në bashkëpunim me zyrën e Avokatit të 
Popullit dhe organizatën e Kryqit të Kuq Shqiptar për këtë çështje. Vlerësimi i 
informacionit periodik dhe konkluzioneve për Komitetin Shtetëror të Diasporës. 
 
INDIKATORËT: Krijimi i regjistrit për shtetasit shqiptarë që vuajnë heqjen e lirisë në 
burgje jashtë. Vlerësimi i informacionit periodik. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Drejtësisë 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Në zbatim të Urdhrit Nr. 92, datë datë 17.05.2019 të Kryeministrit “Për ngritjen e grupit 
të punës dhe caktimin e personit përgjegjës për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve 
që vuajnë heqjen e lirisë jashtë vendit, të drejtave të migrantëve nëpërmjet informimit 
mbi mundësitë e ndryshme për të apeluar ndaj shkeljeve të të drejtave të tyre, në 
strukturat e vendeve pritëse si dhe në ato ndërkombëtare”, Ministria e Drejtësisë 
informon, përmes komunikimit elektronik, se në bashkëpunim me Ministrinë për Evropën 
dhe Punët e Jashtme, ka krijuar databazën me të dhënat e shtetasve shqiptarë që vuajnë 
dënimin me heqje lirie jashtë vendit.  
 

NË PROCES 

         Masa Nr.25 
 
Rishikimi i kuadrit të marrëveshjeve ekzistuese për migracionin me vendet pritëse të 
komuniteteve shqiptare në diasporë. Negocimi i kuadrit të marrëveshjeve të punësimit me 
shtetet pritëse me qëllim përfshirjen në këto marrëveshje të formimit profesional, ose për 
to të diskutohet në veçanti. Rivlerësimi në bashkëpunim me vendet e BE e projekte të 
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veçanta për të lehtësuar zbatimin e marrëveshjeve të punësimit duke përfituar edhe nga 
legjislacioni provizor dhe i veçantë i vendeve pritëse, që kanë mungesë të fuqisë punëtore. 
 

INDIKATORËT: Rishikimi i kuadrit të marrëveshjeve ekzistuese për migracionin; Negocimi 
i kuadrit të marrëveshjeve të punësimit; Bashkëpunim me vendet e BE-së për projekte të 
veçanta. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Ministria e Financave dhe Ekonomisë, përmes komunikimit elektronik, informon se vijon 
zbatimi i marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga MFE, dhe 
GIZ, për projektin “Këshillimi për migrim”. Projekti synon të lehtësojë zbatimin e 
marrëveshjeve të punësimit në vendet pritëse të diasporës (Gjermani) përmes informimit 
për lehtësirat që ofron kuadri ligjor për punësimin e të huajve.   
 
~ Marrëveshja e iniciuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit për punësimin stinor në 
Gjermani, nisur nga situata e emergjencave të krijuar nga situata e pandemisë së Covid 
19, gjatë 3-mujorit të tretë 2020 nuk ka patur zhvillim të mëtejshëm.   
 
~ Gjatë muajve gusht dhe shtator 2020 janë zhvilluar takime ndërmjet përfaqësuesve të 
MFE/AKPA dhe përfaqësues të palës kosovare dhe është dakordësuar për tekstin e një 
marrëveshje dypalëshe bashkëpunimi për mobilitetin e punës. Gjatë muajit shtator 2020 
janë ndjekur procedurat për arritjen e një teksti të konsoliduar të projektmarrëveshjes. 
Projektmarrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, 
Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike të Republikës së Kosovës 
dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë “Për mobilitetin 
në punë”, synon bashkëpunimin për çështje të punësimit, aftësimit dhe formimit 
profesional e migracionit, për të lehtësuar mobilitetin e punës ndërmjet dy vendeve palë. 
Projektmarrëveshja është përcjellë në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme për 
ndjekjen e procedurave të mëtejshme. 

 

NË PROCES 

         Masa Nr.26 
 
Vlerësimi dhe nxitja e migrimit qarkullues ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve pritëse të 
komuniteteve shqiptare në diasporë me anë të masave favorizuese apo negocimi i 
marrëveshjeve bilaterale (duke i dhënë përparësi Greqisë dhe Italisë). Realizimi një zyre 
kontakti dhe koordinimi për vlerësimin dhe monitorimin e gjendjes së tregjeve të huaja 
të punës dhe me pas ky informacion t’i kalohet institucioneve përgjegjëse. 
 

INDIKATORËT: Masat favorizuese apo negocimi i marrëveshjeve bilaterale; Realizimi një 
zyre kontakti dhe koordinimi për tregjet e huaja të punës. 
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AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
 
 Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka njoftuar vendimin e qeverisë së Greqisë 
se Zyrat e të Huajve do të pranojnë si dokumenta të vlefshme të gjitha pasaportat 
shqiptare që kanë afat vlefshmërie brenda vitit 2020. Ky vendim i qeverisë greke 
konsiderohet si lehtësi për emigrantët shqiptarë, të cilët mund të marrin shërbimet e 
nevojshme në shtetin grek, përfshirë rinovimin e lejeve të qëndrimit, shërbimet e 
mbrojtjes sociale, shëndetësore dhe arsimore edhe në rast se pasaportat e tyre skadojnë 
përpara datës 31.12.2020. Emigrantëve shqiptarë nuk do ju kërkohet leje kalimi në rast 
udhëtimi nga Greqia në Shqipëri. Po kështu, në kuadër të ligjit Sanatoria të datës 10 maj 
2020, ofrohen lehtësira për legalizimin e dokumentave të emigrantëve shqiptarë në Itali 
që punojnë në sektorët e bujqësisë, peshkimit, etj.  

~ Marrëveshja e iniciuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit për punësimin stinor në 
Gjermani, nisur nga situata e emergjencave për shkak të pandemisë së Covid 19, gjatë 3-
mujorit të tretë 2020 nuk ka patur zhvillim të mëtejshëm.   
 

 

NË PROCES 

         Masa Nr.27 

 

Organizimi i një programi të veçantë vjetor për promovimin e prodhimeve bujqësore dhe 
ushqimore shqiptare duke organizuar aktivitete periodike në funksion të rrjeteve të 
organizuara të prodhuesve shqiptarë dhe rrjetit të bizneseve shqiptare në diasporë që 
tregtojnë prodhime të natyrave të tilla. 
 

INDIKATORËT: Program vjetor për promovimin e prodhimeve bujqësore dhe ushqimore 
shqiptare.  
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
• Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
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Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Për shkak të situatës së shpalljes së emergjencës kombëtare nga gjendja virusale "Covid-

19", programi shtetëror i aktiviteteve për Diasporën për 2020 po rishikohet nga 

institucionet përgjegjëse. 

 
NË PROCES 

             Masa Nr.28 
 
Përgatitja e Certifikatës së Diasporës, e cila mund të aplikohet online dhe krahas 
regjistrimit të të interesuarit e pajis atë me një dokument të printueshëm (“Jam 
Shqiptar”) i cili mund të vendoset në ambiente të hapura për të pohuar identitetin 
kombëtar shqiptar. 
 

INDIKATORËT: Përgatitja e Certifikatës së Diasporës. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2020  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 

                     NË PROCES 

             Masa Nr.29 
 
Ndihmë për institucionet e mikrokreditimit për zbatimin e politikave që synojnë 
kanalizimin e dërgesave të emigrantëve nëpërmjet marrëveshjeve me institucionet 
financiare në vendet pritëse. Inkurajimi i shoqatave të migrantëve për nxitjen e zhvillimit 
lokal nëpërmjet mbledhjes vullnetare të donacioneve nga anëtarët për të financuar 
projekte të ndryshme në qytetin apo fshatin e tyre. 
 
INDIKATORËT: Ndihmë për institucionet e mikrokreditimit; Mbledhja vullnetare e 
donacioneve nga anëtarët e shoqatave të migrantëve. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës është pjesë e një marrëveshje bashkëpunimi 
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me Fondacionin Magnia Grecia, Itali, e cila synon bashkëpunimin shkencor, kulturor për 
monitorimin e komunitetit shqiptar në Itali dhe të ofrojë informacion të dobishëm për 
proceset vendimmarrëse. Për shkak të situatës së shpalljes së emergjencës kombëtare 
nga gjendja e pandemisë "Covid-19" nuk ka progres për këtë periudhë. 
 

 

                  NË PROCES
                   Masa Nr.30   
 
Organizimi dhe administrimi i një rrjeti për studiuesit e huaj e shqiptarë të specializuar 
në fushën e migracionit dhe të nëpunësve në administratë të specializuar në institucionet 
të cilat merren me politikat e Diasporës dhe Migracionit. (Plotësimi i rrjetit edhe me 
emrat dhe detajet e studiuesve dhe nëpunësve shtetërorë nga agjencitë administrative 
që do të merren me politikat për diasporën). 
 
INDIKATORËT: Organizimi dhe administrimi i një rrjeti për studiuesit e huaj e shqiptarë 
të specializuar në fushën e migracionit. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  
 
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 
 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
 

 
Korrik-Shtator 2020:  

 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës ka krijuar platformën “Rrjeti i 
profesionistëve”, e cila ka si qëllim mbledhjen dhe shkëmbimin e informacioneve dhe 
përfshirjen e ekspertizës së anëtarëve të komuniteteve shqiptare në Diasporë dhe lidhjen 
e tyre me kërkesat e biznesit shqiptar apo të huaj në të mirë të zhvillimit të vendit. 
Platforma synon në një fazë të dytë të shërbejë në gjenerimin e ideve dhe nismave nga 
komunitetet profesionale të Diasporës shqiptare. 
 

REALIZUAR 

 

 Masa Nr.31  

 

Promovimi i rasteve të personaliteteve të suksesshme të diasporës dhe në Shqipëri dhe 
dhënia e titullit “Ambasador i Kombit”. Krijimi i rrjetit të Ambasadorëve të Kombit 
(formulimi i akteve juridike të nevojshme për këtë çështje). 
 
INDIKATORËT: Promovimi i personaliteteve. Krijimi i rrjetit të Ambasadorëve.  
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë i 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  
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• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Në proces miratimi i projektvendimit të Këshillit të Ministrave "Për krijimin e çmimit 
"Rushen Golemi" në mjekësinë shqiptare" dhe projektvendimit të Këshillit të Ministrave 
"Për krijimin e çmimit "Jeronim de Rada" në letërsi".  
 

 
NË PROCES 

 

 Masa Nr.32 
 

Krijimi i Regjistrit të Diasporës së Kualifikuar dhe zbatimi i programeve kombëtare dhe të 
përbashkëta me institucione ndërkombëtare me qëllim që të tërhiqen anëtarët e 
kualifikuar të diasporës për t’i shërbyer ekonomisë së Shqipërisë. Vlerësimi i programeve 
që nxisin investitorët që të punësojnë staf të kualifikuar nga diaspora jashtë vendit. Mbi 
bazën e këtyre programeve, koordinimi dhe krijimi i mundësive për studentët shqiptarë 
që të mirëpriten dhe të ndihmohen nga anëtarë të diasporës shqiptare për të lehtësuar 
studimet e tyre në universitete të huaja nëpërmjet një rrjeti të ngritur për këtë qëllim 
në diasporë. 
 
INDIKATORËT: Regjistri i Diasporës së Kualifikuar; Programet kombëtare; Vlerësimi i 
programeve; Koordinimi dhe krijimi i mundësive për studentët shqiptarë. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë i 2020 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
• Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
• Agjencia Kombëtare e Diasporës 

 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 504, datë 24.06.2020 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin e bazës 
së të dhënave shtetërore të studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe shtetasve të 
huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa nga Republika e Shqipërisë”. Ky 
vendim parashikon krijimin e një baze të të dhënave shtetërore për të gjithë studentët 
shqiptarë jashtë vendit si dhe të shtetasve të huaj me origjinë shqiptare të cilët përfitojnë 
bursa studimi nga Republika e Shqipërisë.  
 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës ka krijuar platformën “Rrjeti i 
profesionistëve”, e cila ka si qëllim mbledhjen dhe shkëmbimin e informacioneve dhe 
përfshirjen e ekspertizës së anëtarëve të komuniteteve shqiptare në Diasporë dhe lidhjen 
e tyre me kërkesat e biznesit shqiptar apo të huaj në të mirë të zhvillimit të vendit. 
Platforma synon në një fazë të dytë të shërbejë në gjenerimin e ideve dhe nismave nga 
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komunitetet profesionale të Diasporës shqiptare. 
 
~ Miratuar Urdhri Nr.103, datë 07.08.2020 i Kryeministrit “Për ngritjen e komisionit të 
veçantë për vlerësimin e rezultateve të studentëve, të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe 
shtetasve të huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa studimi nga Republika e 
Shqipërisë”. 
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 686, datë 02.09.2020 i Këshillit të Ministrave “Për kriteret e 
dhënies së bursave për shtetasit e huaj me origjinë shqiptare, për të studiuar në 
Republikën e Shqipërisë, nga Agjencia Kombëtare e Diasporës për vitin akademik 2020-
2021”.   
 
~ Nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe 
Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) për përcaktimin e kritereve 
për përfitimin e bursës për shtetasit e huaj me origjinë shqiptare, për të studiuar në 
Republikën e Shqipërisë. 
 
~ Miratuar Urdhri Nr. 9, datë 24.09.2020 i Ministrit të Shtetit për Diasporën “Për krijimin 
e komisionit përgjegjës për ndjekjen e procesit dhe vlerësimin përfundimtar të 
dokumenteve të kandidatëve të cilët do të përfitojnë bursë studimi, institucionet e 
arsimit të lartë dhe programin e studimit ku do të studiojnë”. 
 
~ Nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe 
Universitetit të Tiranës me qëllim dhënien e mundësisë së studimit pranë Universitetit të 
Tiranës për studentët, shtetas të huaj me origjinë shqiptare nga komunitetet e Italisë, 
Bullgarisë, Ukrainës dhe Kroacisë. 
 

      REALIZUAR 
Masa Nr.33 

 
Krijimi i Dhomës së Biznesit të Diasporës në bashkëpunim me rrjetin e bizneseve në 
diasporë. Krijimi i Regjistrit të Bizneseve të Diasporës si bazë për krijimin e Dhomës së 
Biznesit të Diasporës si organizuese dhe ndihmuese në marrëdhëniet e biznesit me 
administratën shtetërore.  
 

INDIKATORËT: Krijimi i Dhomës së Biznesit të Diasporës; Krijimi i Regjistrit të Bizneseve 
të Diasporës. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë i 2019  
 
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
 
 

Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Në datë 8 korrik 2020, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Dhoma e Biznesit 
të Diasporës Shqiptare zhvilluan një aktivitet për prezantimin e punës së deritanishme të 
këtij organizimi dedikuar plotësisht sipërmarrjes shqiptare në Diasporë. Të pranishëm në 
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këtë takim ishin anëtarë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit si brenda dhe jashtë 
vendit, përfaqësues të institucioneve të tjera të angazhuara me çështjet e Diasporës dhe 
investimeve. 
 
~ Dhoma e Biznesit të Diasporës publikon çdo javë “Newsletter e Dhomës së Biznesit të 
Diasporës”, në gjuhën shqipe dhe angleze, me qëllim informimin e komunitetit të biznesit 
në Diasporë dhe Shqipëri mbi ekonominë, financat, sipërmarrjen, mundësitë për 
investime, ndryshimet ligjore, paketat fiskale dhe incentivuese, si dhe aktivitete të 
ndryshme brenda dhe jashtë vendit me fokus biznesin dhe investimet. 
 
~ Dhoma e Biznesit të Diasporës në bashkëpunim me të gjithë institucionet e tjera në 
vend, si AIDA; Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; Fondi Shqiptar për Zhvillimin 
e Diasporës etj, si dhe rrjetet shqiptare në diasporë, ka krijuar Regjistrin e Bizneseve të 
Diasporës, i cili është gjithnjë në proces përditësimi. Regjistri i bizneseve të Diasporës ka 
për qëllim të shërbejë si një bazë të dhënash, me akses ndërinstitucional, por dhe të 
krijojë ura lidhëse mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre në diasporë.  
 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës është në proces dakordësimi për nënshkrimin 
e marrëveshjeve si vijon: 
 

- Memorandum Mirëkuptimi midis Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe 
Unionit të Dhomave të Biznesit në Greqi për bashkëpunim në fushën e sipërmarrjes 
dhe tregtisë;  

- Marrëveshje Bashkëpunimi midis Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe 
Konfederatës Kombëtare të Zejtarisë dhe Sipërmarrjes së Vogël dhe të Mesme në 
Itali, për krijimin e Dhomës së Tregtisë për Diasporën Shqiptare në Itali. 
 

Për të dyja marrëveshjet në këtë periudhë tre mujore nuk ka ndonjë zhvillim. 
 
 

 
   NË PROCES  

Masa Nr.34 
 
Zhvillimi i aktiviteteve vjetore në fushën e prodhimeve vendase në koordinim me bizneset 
blerëse në diasporë (krijimi i hartës se ̈ restoranteve dhe bizneseve të ushqimit në diaspore ̈) 
për të ndërlidhur bizneset shitëse dhe blerëse brenda dhe jashtë vendit. 
 

INDIKATORËT: Zhvillimi i aktiviteteve vjetore; Krijimi i hartës se ̈ restoranteve dhe 
bizneseve. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë i 2019 (Periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:   

• Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
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Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Dhoma e Biznesit të Diasporës në bashkëpunim me të gjithë institucionet e tjera në 
vend, si AIDA; Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; Fondi Shqiptar për Zhvillimin 
e Diasporës etj, si dhe rrjetet shqiptare në diasporë, ka krijuar Regjistrin e Bizneseve të 
Diasporës, i cili është gjithnjë në proces përditësimi. Regjistri i bizneseve të Diasporës ka 
për qëllim të shërbejë si një bazë të dhënash, me akses ndërinstitucional, por dhe të 
krijojë ura lidhëse mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre në diasporë.  
 
~ Dhoma e Biznesit të Diasporës ka nisur takimet me sektorët përkatës dhe ka marrë 
angazhim të mundësojë kontakte mes disa sipërmarrjeve shqiptare. Pas takimeve me 
sektorët pritet të krijohet një raport mbi vlerësimet e përmirësimit të procedurave të 
import-exportit në fushën e prodhimit dhe jo vetëm, për të mundësuar më pas 
partneritete në sektorin përkatës përmes rrjeteve të shqiptarëve në Diasporë.   

 
 
 

   NË PROCES  

 Masa Nr.35  
 
Rivlerësimi i festave kombëtare, fetare nëpërmjet një planifikimi të kujdesshëm 
aktivitetesh, në bashkëpunim me sektorin privat, organizatat jofitimprurëse, federatat 
sportive dhe promovimi nga institucionet përgjegjëse të Turizmit në tregje të 
rëndësishme, duke rritur ndjeshëm flukset turistike 
 

INDIKATORËT: Planifikim aktivitetesh dhe promovim për rritjen e flukseve turistike. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2019  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:   

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministria e Kulturës  
• Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Për shkak të emergjencës virusale Covid-19, programi shtetëror i aktiviteteve për 
Diasporën për 2020 po rishikohet nga institucionet përgjegjëse. 
 

     NË PROCES 

Masa Nr.36 
 
Vlerësim vjetor për remitancat dhe politikat nxitëse bankare për diasporën shqiptare. 
Përpunimi dhe zbatimi i një politike koherente dhe të plotë për administrimin e dërgesave 
të diasporës. Rivlerësim për marrjen e masave për të rritur flukset e dërgesave të 
migrantëve duke motivuar migrantët që sjellin kursimet e tyre në Shqipëri (si p.sh: me anë 
të normave të favorshme të këmbimit, si dhe mundësia për t’i mbajtur ato në valutë të 
huaj). 
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INDIKATORËT: Vlerësim vjetor për remitancat; Politika koherente dhe të plota për 
dërgesat; Rivlerësim për të rritur flukset e dërgesave. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Banka e Shqipërisë 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Banka e Shqipërisë në muajin shtator ka botuar raportin e Bilancit të Pagesave për 
tremujorin e dytë 2020, i cili informon edhe për fluksin 3-mujor të dërgesave të 
emigrantëve. Ndërkohë, po punohet për përgatitjen e raportit të tretë tremujor të 
Bilancit të Pagesave, që do të botohet në dhjetor 2020. 
~ Banka e Shqipërisë është në proces të përgatitjes së raportit "Remitancat, një 
mbështetje për zhvillim", i cili do të publikohet në dhjetor 2020.  
 

NË PROCES 

    Masa Nr.37 

 

Rivlerësimi në marrjen e masave për kalimin e dërgesave të migrantëve nga rrugët 
informale të transferimit në ato formale, dhe më pak të kushtueshme. Vendosja e një 
dialogu periodik me përfaqësuesit e sistemit bankar të vendit për këtë çështje. 

Nxitja e shoqërive private për të tërhequr dërgesat e emigrantëve nëpërmjet produkteve 
financiare (si p.sh: letra me vlerë). 
 
INDIKATORËT: Masa për kalimin formal të dërgesave; Dialog me përfaqësuesit e sistemit 
bankar; Tërheqja e dërgesave nëpërmjet produkteve financiare. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Banka e Shqipërisë 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Takimi konsultativ vjetor me komunitetin bankar është shtyrë për shkak të situatës së 
emergjencave të shkaktuar nga Covid 19. Banka e Shqipërisë informon se ende nuk ka një 
datë të përcaktuar për mbajtjen e këtij takimi si dhe për procedurat që do të ndiqen.  
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                       NË PROCES 

      Masa Nr.38 
 
Krijimi i zyrave të posaçme administrative në institucionet përgjegjëse të ekonomisë për 
trajtimin e diasporës shqiptare sidomos në zbatimin e politikave të dërgesave të 
migrantëve dhe lehtësimin e tërheqjes së investimeve nga diaspora. 
 

INDIKATORËT: Krijimi i zyrave administrative.  

AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Zëvendëskryeministri 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
• Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  

 

~ Bashkia Kukës, përmes komunikimit elektronik, informon se ka krijuar strukturën e 
posaçme për diasporën dhe migracionin. 

 

~ Bashkia Lushnje, me shkresën Nr. 3762/1 Prot., datë 10.06.2020, informon se ka caktuar 
një specialist të posaçëm për diasporën dhe migracionin. 

 

~ Bashkitë e tjera janë në proces të krijimit të strukturave të posaçme për diasporën dhe 
migracionin. 

 

NË PROCES 

      Masa Nr.39 
 

Rivlerësim për përmirësimin dhe zgjerimin e shërbimeve bankare në vendet pritëse të 
diasporës si dhe për të afërmit e tyre në Shqipëri (kryesisht në zonat rurale). Nxitja e 
bankave në vendet pritëse që me ndihmën e shoqatave të migrantëve shqiptarë, të 
përcaktojnë shërbime "ad-hoc" për emigrantët (Brenda shkallës së mundësisë dhe 
negocimit). 
 
INDIKATORËT: Rivlerësim për përmirësimin dhe zgjerimin e shërbimeve bankare; 
Përcaktimi i shërbimeve “ad hoc” për emigrantët. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
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• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 

REALIZUAR (PERIODIKE) 

 

        Masa Nr.40 
 

Evidentimi i shoqatave kulturore, sportive, arsimore, sociale, shkencore që veprojnë në 
vendet pritëse si dhe i individëve të talentuar dhe të suksesshëm që veprojnë në 
diasporë. Krijimi i një regjistri të veçantë për këtë qëllim. 

 

INDIKATORËT: Evidentimi i shoqatave. Krijimi i një regjistri 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

• Ministria e Kulturës 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Akademia e Shkencave 
 

Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Agjencia Kombëtare e Diasporës përditëson periodikisht bazën e të dhënave mbi 
shoqatat shqiptare në diasporë. 
 

      NË PROCES 

        Masa Nr.41 
 
Nxitja e organizimeve të Rrjetit të Grave në Diasporë dhe ndërtimi i politikave të veçanta 
në këtë drejtim. Organizimi në Shqipëri ose jashtë saj i Samitit të Grave të Diasporës. 
Krijimi i një rrjeti bashkëpunimi të qëndrueshëm me organizatat dhe me institucionet që 
mbulojnë këtë çështje në vendet pritëse dhe me shoqërinë civile në Shqipëri për këtë 
qëllim.  

INDIKATORËT: Organizime të Rrjetit të Grave në Diasporë; Organizimi i Samitit të Grave 
të Diasporës; Krijimi i një rrjeti bashkëpunimi me organizatat, institucionet dhe shoqërinë 
civile. 

AFATI KOHOR: 6 mujori dytë 2019 (periodike) 

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
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• Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

  
Korrik-Shtator 2020:  

 

~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 

 

      NË PROCES 

      Masa Nr.42 
 
Organizimi dhe mbështetja e rrjeteve (edhe ndërkombëtare) të grupeve dhe shoqatave 
të veçanta të Diasporës shqiptare në bazë të interesave, profesioneve të përbashkëta, 
apo vendndodhjes gjeografike. Krijimi i lehtësirave si p.sh: botimi në gazeta, apo në faqe 
interneti e informacioneve që mundësojnë krijimin e grupeve profesionale dhe të 
interesave të përbashkëta. Ndërmjetësimi për vendosjen e kontakteve midis grupeve 
“homologe” në vende të ndryshme për të krijuar rrjete funksionale të kësaj natyre. 
 

INDIKATORËT: Organizimi dhe mbështetja e grupeve dhe shoqatave të diasporës; Krijimi i 
lehtësirave; Vendosja e kontakteve midis grupeve “homologe”. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 

 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës ka krijuar platformën “Rrjeti i 
profesionistëve”, e cila ka si qëllim mbledhjen dhe shkëmbimin e informacioneve dhe 
përfshirjen e ekspertizës së anëtarëve të komuniteteve shqiptare në Diasporë dhe lidhjen 
e tyre me kërkesat e biznesit shqiptar apo të huaj në të mirë të zhvillimit të vendit. 
Platforma synon në një fazë të dytë të shërbejë në gjenerimin e ideve dhe nismave nga 
komunitetet profesionale të Diasporës shqiptare. 
 
~ Në proces përgatitje projekt- propozimi për integrimin e produkteve të publikuara dhe 
mediatike të secilës prej agjencive nën varësinë e Ministrit të Shtetit për Diasporën nën 
një platformë të përbashkët online për Diasporën. Ky projekt ka si qëllim të rrisë 
kontributin e Diasporës në zhvillimin e vendit përmes transferimit të njohurive dhe 
praktikave pozitive në fushën e Teknologjisë dhe Inovacionit (IT). Ky projekt-propozim do 
t’i dërgohet Ambasadës Zvicerane dhe donatorëve të tjerë për financim. 
 
 

    NË PROCES 
      Masa Nr.43 
 
Mbështetja e organizatave të diasporës shqiptare për krijimin e strukturave lokale 
këshilluese për shtetasit e huaj në qytetet ku migrantët shqiptarë janë të përqendruar, mbi 
bazën e udhëzuesit të përgatitur nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Evropës 
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dhe Këshillit të Evropës.  
 

INDIKATORËT: Mbështetja e organizatave të diasporës shqiptare për krijimin e strukturave 
lokale këshilluese. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën - Agjencia Kombëtare për Diasporën 
• Ministria e Drejtësisë 
 
Korrik-Shtator 2020:  

 

~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 
 

    NË PROCES 
      Masa Nr.44 
 
Kryerja e fushatave sensibilizuese lidhur me mundësitë e ndryshme për të apeluar ndaj 
shkeljeve të të drejtave të migrantëve, në strukturat e vendeve pritëse si dhe në ato 
ndërkombëtare, të cilat merren me mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut si 
dhe mbrojtjen e të drejtave të migrantëve, nëpërmjet aktiviteteve si:  
• Publikim i këtyre informacioneve në faqen e internetit për migracionin kushtuar kësaj 

çështjeje,  
• Botimi në gazetat shqiptare jashtë vendit,  
• Botimi dhe shpërndarja e fletëpalosjeve lidhur me këto informacione,  
• Publikimi i këtyre të drejtave nëpërmjet faqeve të internetit të krijuara nga komuniteti 

shqiptar që vepron jashtë vendit. Raportimi periodik nga ana e qeverisë shqiptare të 
rasteve të shkeljeve të të drejtave të migrantëve shqiptarë. (Disa nga strukturat 
ndërkombëtare që merren me këto të drejta janë si më poshtë:  

• Special rapporteur for migrant’s rights of the United Nations - Raportuesi Special për të 
Drejtat e Migrantëve.  

• Commissioner for Human rights of the Council of Europe - Komisioneri për Mbrojtjen e 
të Drejtave të Njeriut në Këshillin e Evropës.  

• European Court in Human rights - Gjykata Evropiane për Mbrojtjen e të drejtave të 
Njeriut.  

• European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) of the Council of Europe - 
Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës për vendet anëtare në Këshillin e 
Evropës.  

• Commission for Petition of European Parliament for the EU - Komisioni i Peticioneve të 
Parlamentit Evropian.  

• Ombudsman of the EU - Avokati i Popullit i BE-së 
 

INDIKATORËT: Kryerja e fushatave sensibilizuese ndaj shkeljeve të të drejtave të 
migrantëve. Raportimi periodik të rasteve për shkelje të të drejtave të migrantëve 
shqiptarë. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2019 (periodike) 
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INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën - Agjencia Kombëtare për Diasporën 
• Ministria e Drejtësisë 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Ministria e Drejtësisë informon, përmes komunikimit elektronik, se është duke finalizuar 
dokumentin-katalog përmbledhës "Karta e të Drejtave", me parimet e zbatueshme dhe të 
drejtat e personave të dënuar jashtë Shqipërisë, bazuar në standardet ndërkombëtare, i 
cili do të jetë i aksesueshëm në website-et e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë për 
Evropën dhe Punët e Jashtme. 
 

NË PROCES 

Masa Nr.45 
 

Koordinimi dhe organizimi i takimeve apo "Ditëve të Shqipërisë” në vendet pritëse të 
komuniteteve shqiptare në diasporë mbi bazën e një programi vjetor si dhe aktivitete të 
tjera periodike për turizmin shqiptar edhe lehtësirat lidhur me investimet në Shqipëri. 

 

INDIKATORËT: Koordinimi dhe organizimi i takimeve të komuniteteve shqiptare në 
diasporë mbi bazën e një programi vjetor 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Kulturës 

• Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

• Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Për shkak të emergjencës virusale Covid-19, programi shtetëror i aktiviteteve për 
Diasporën për 2020 po rishikohet nga institucionet përgjegjëse shtetërore. 

 

      NË PROCES 

      Masa Nr.46 
 
Koordinimi me Institucionet Shëndetësore, publike dhe private, në përgatitjen e një 
fushate për promovimin e turizmit shëndetësor, lidhur kryesisht me disa shërbime për të 
cilat Shqipëria ka siguruar avantazhe (dentar, neurokirurgji, kardiokirurgji etj.). 
 

INDIKATORËT: Koordinimi me Institucionet Shëndetësore, publike dhe private, për 
promovimin e turizmit shëndetësor. 
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AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
• Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
• Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 

 

      NË PROCES 
 Masa Nr.47  

Organizimi periodik i takimeve me rrjetet e biznesit në diasporë dhe i shkëmbimit të 
informacionit funksional për ta nga çdo institucion që mbulon fushën e interesit për të 
investuar në vendlindje. 

INDIKATORËT: Takime me rrjetet e biznesit dhe i shkëmbimit të informacionit 
 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria e Financave dhe EkonomisëMinistria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

• Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

• Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Në datë 9 korrik 2020 Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare dhe Fondi Shqiptar për 
Zhvillimin e Diasporës në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën zhvilluan një 
aktivitet për prezantimin e punës së deritanishme të këtij organizimi dedikuar plotësisht 
sipërmarrjes shqiptare në Diasporë. Të pranishëm në këtë takim ishin anëtarë dhe 
përfaqësues të komunitetit të biznesit si brenda dhe jashtë vendit, përfaqësues të 
institucioneve të tjera të angazhuara me çështjet e Diasporës dhe Investimeve. 
 
~ Dhoma e Biznesit për Diasporën kishte planifikuar organizimin e një Forumi me bizneset 
e Diasporës në shtator të 2020, por për shkak të situatës COVID-19, ky aktivitet është 
shtyrë për në vitin 2021.  
 
~ Dhoma e Biznesit të Diasporës do të organizojë shpërndarjen e 20,000 maskave tekstile 
gjatë muajve shtator, tetor, nëntor, dhjetor 2020, të dhuruara nga kompani private, si 
dhe i bën thirrje bizneseve partnere apo bizneseve të tjera, jo anëtare, që të përfshihen 
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në këtë iniciativë duke bërë paketën e dhurimit më të gjerë. 
 

                        NË PROCES 

           Masa Nr.48 
 

MEPJ-ja përmes strukturave të saj të diplomacisë ekonomike do t’i kushtojë një vëmendje 
të veçantë marrëdhënieve me diasporën shqiptare në botë, për shfrytëzimin e potencialit 
ekonomik që kjo diasporë mbart në vetvete, në shërbim të zhvillimit ekonomik dhe social 
të vendit. Bashkëpunim me sektorin e biznesit privat dhe institucionet e linjës për 
shpërndarjen e informacioneve të karakterit ekonomik dhe përpilimin e një programi 
aktivitetesh vjetore periodike, që nxit marrëdhëniet e biznesit ndërmjet komuniteteve 
shqiptare në diasporë me njëri-tjetrin dhe vendlindjen. 

 

INDIKATORËT: Bashkëpunim me sektorin e biznesit privat dhe institucionet e linjës; 
Përpilim i një programi aktivitetesh vjetore periodike. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:   

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

• Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

• Ministri i Shtetit për Diasporën  

• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 
 
 

      NË PROCES 
      Masa Nr.49 
 
Krijimi dhe përditësimi i një banke të dhënash të gazetave, faqeve të internetit, radiove 
dhe televizioneve të diasporës, që funksionojnë në vendet që gjykohen si prioritare për 
politikat kombëtare mbi diasporën. Krijimi i rrjeteve të televizioneve dhe radiove shqiptare 
në diasporë dhe realizimi i një plan veprimi për trajnimin e gazetarëve në diaspore ̈ me 
projekteve stimuluese dhe aktiviteteve vjetore për këtë qëllim. 
 

INDIKATORËT: Banka e të dhënave të gazetave, faqeve të internetit, radiove dhe 
televizioneve të diasporës; Krijimi i rrjeteve të televizioneve dhe radiove shqiptare, 
trajnimi i gazetarëve në diasporë.  
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
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• Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) 
 

 
Korrik-Shtator 2020:  

 

~ Publikuar gazeta “Diaspora Shqiptare” e cila ka si mision informimin e komuniteteve 
shqiptare në diasporë dhe synon të jetë një hapësirë e lajmit për sfidat e migrimit, 
përvojën dhe realizimet e shqiptarëve larg vendlindjes. 

 

~Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën me Vendimin Nr. 189/2 Prot., datë 
11.06.2020 miratoi botimin e një reviste letrare "Letra nga diapora" në shqip dhe në 
anglisht.  Pas shpalljes së njoftimeve në datë 06.07.2020 në web-in e QBD-së, janë lidhur 
kontratat me bashkëpunëtorët e jashtëm për redaksinë e revistës në datën 08.09.2020. 

 
~ Në proces përgatitje projekt- propozimi për integrimin e produkteve të publikuara dhe 
mediatike të secilës prej agjencive nën varësinë e Ministrit të Shtetit për Diasporën nën 
një platformë të përbashkët online për Diasporën. Ky projekt ka si qëllim të rrisë 
kontributin e Diasporës në zhvillimin e vendit përmes transferimit të njohurive dhe 
praktikave pozitive në fushën e Teknologjisë dhe Inovacionit (IT). Ky projekt-propozim do 
t’i dërgohet Ambasadës Zvicerane dhe donatorëve të tjerë për financim.  

 

      NË PROCES 

              Masa Nr.50 

 

Organizimi i rrjetit të informimit për median shqiptare dhe të huaj për të apeluar dhe 
sensibilizuar ndaj shkeljeve të të drejtave të migrantëve shqiptarë në strukturat përkatëse 
të vendeve pritëse si dhe në ato të organizatave ndërkombëtare. 
 
INDIKATORËT: Rrjeti i informimit për të apeluar dhe sensibilizuar ndaj shkeljeve të të 
drejtave të migrantëve. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë i 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

 
 

Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 
 

NE PROCES 

         Masa Nr.51 
 
Vlerësimi i cilësisë së faqeve të internetit të institucioneve shtetërore për informacion të 
detajuar për komunitetet shqiptare jashtë vendit duke hapur edhe një seksion që i 
kushtohet kësaj teme (aty ku është e nevojshme). Realizimi i takimeve periodike (çdo 6 
muaj) për vlerësimin dhe koordinimin me “kujdestarët" e faqeve të informacionit të 
institucioneve për nivelin e informimit që këto faqe ofrojnë për diasporën shqiptare. 
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INDIKATORËT: Cilësia e faqeve të internetit të institucioneve. Takime periodike me 
“kujdestarët” e faqeve të informacionit.  
 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë i 2018 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Agjencia kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)  

 
 
Korrik-Shtator 2020:  

~ Koordinatorja shtetërore për informimin e Diasporës, znj. Jona Hoxha, drejtore pranë 
institucionit të AKSHI, koordinon punën me "kujdestarët" e faqeve zyrtare të 
institucioneve shtetërore të cilët janë të përfshirë në Planin e Veprimit të Strategjisë 
Kombëtare për Diasporën.  Gjatë tremujorit të tretë është rritur numri i faqeve zyrtare 
që ofrojnë informacion të dedikuar për diasporën.  

 

      NË PROCES 

              Masa Nr.52 
 
Planifikimi dhe realizimi i një fushate informuese mbi:  
• Çështje që kanë të bëjnë me migracionin dhe diasporën  
• Promovimin në shkallë të gjerë të regjistrimit të migrantëve dhe informimi për të 
drejtën e votës (pas miratimit);  
• Identitetin e shqiptarëve, historinë dhe kulturën shqiptare në diasporë  
• Ekzistencën e burimeve informative për çështje që interesojnë migracionin dhe 
diasporën dhe trajtimet rreth zhvillimeve më të fundit politike, sociale dhe ekonomike 
në vend; Reflektimi në këtë fushatë të procesit që diaspora dhe migracioni do të jenë 
pjesë integrale të zhvillimeve politike dhe ekonomike të Shqipërisë. 
 
INDIKATORËT: Çështje për migracionin dhe diasporën; regjistrimi i migrantëve dhe 
informimi për të drejtën e votës; Ekzistencën e burimeve informative; 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë i 2020  
 
INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministria e Brendshme 
• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase.  
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      NË PROCES 

             Masa Nr.53 
 
Rishikimi dhe vlerësimi i zonës së transmetimit nga televizionet dhe radiot shqiptare 
kombëtare në të gjitha vendet ku ka komunitete të diasporës dhe migrantësh shqiptarë. 
Krijimi dhe nxitja e programeve televizive në vend për temën e diasporës dhe 
protagonizmin e saj në shoqërinë shqiptare. Realizimi dhe strukturimi i një kanali 
televizionit publik (dhe radios) për temën e diasporës. Nxitja për marrëveshje me mediat 
në vendet pritëse, me qëllim transmetimin prej tyre të programeve për komunitetet 
shqiptare. 
 

INDIKATORËT: Zonat e transmetimit nga televizionet dhe radiot shqiptare; Programet 
televizive për diasporën; Kanali televizionit publik (dhe radios) për diasporën; Marrëveshje 
me mediat në vendet pritëse.  
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 
 

      NË PROCES 
      Masa Nr.54 
  

 
Krijimi i projekteve mediatike që nxisin krijimin e rrjeteve informuese për studentët dhe 
koordinimin e institucioneve përgjegjëse për arsimin për promovimin e rritjes së 
programeve të shkëmbimit dhe internship-it, të universiteteve shqiptare me Universitetet 
në vendet pritëse me prani të lartë të studentëve shqiptarë. 

INDIKATORËT: Krijimi i projekteve mediatike, promovimi i programeve të shkëmbimit 
dhe internship-it. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
• Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) 
• Akademia e Shkencave 
 
Korrik-Shtator 2020:  
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~ Në proces përgatitje projekt- propozimi për integrimin e produkteve të publikuara dhe 
mediatike të secilës prej agjencive nën varësinë e Ministrit të Shtetit për Diasporën nën 
një platformë të përbashkët online për Diasporën. Ky projekt ka si qëllim të rrisë 
kontributin e Diasporës në zhvillimin e vendit përmes transferimit të njohurive dhe 
praktikave pozitive në fushën e Teknologjisë dhe Inovacionit (IT). Ky projekt-propozim do 
t’i dërgohet Ambasadës Zvicerane dhe donatorëve të tjerë për financim. 

 
 

      NË PROCES 
      Masa Nr.55 
 
 

Organizimi i një plan veprimi mediatik për nxitjen, tërheqjen dhe motivimin e diasporës 
shqiptare për të siguruar eksplorimin e gjithë potencialit të saj dhe shfrytëzimin e të 
gjithë avantazheve në Shqipëri për qëllime turizmi dhe investimi. Përgatitja nga 
institucionet përgjegjëse të Turizmit e një fushate promocionale, për të tërhequr 
vëmendjen e atij segmenti të diasporës që është në kërkim të rrënjëve, kulturës dhe 
traditave të paraardhësve. Në bashkëpunim me sektorin privat të përgatitet një paketë 
që siguron pritshmëritë e mësipërme dhe në raste të veçanta siguron prezantimin e 
bazave të gjuhës shqipe. Si ikona të kësaj fushate mund të përfshihen figurat të njohura 
të diasporës në secilin treg.  

INDIKATORËT: Plan veprimi mediatik; Përgatitja e një fushate promocionale; Përgatitja 
e një paketë që siguron pritshmëritë e mësipërme dhe në raste të veçanta siguron 
prezantimin e bazave të gjuhës shqipe. 
 

AFATI KOHOR:  6 mujori i dytë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministria e Kulturës  
• Ministria e Turizmit dhe Mjedisit  
• Radio-Televizioni Shqiptar (RTSH) 
 
Korrik-Shtator 2020:  

~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 
 

                           NË PROCES 

            Masa Nr.56 

 
Përfshirja e komunitetit të shqiptarëve të diasporës në jetën kulturore të vendit pritës 
dhe në Shqipëri me qëllim promovimin e tyre (nënshkrimi dhe/ose amendimi i 
marrëveshjeve dypalëshe me shtetet pritëse të diasporës duke përfshirë edhe interesat e 
këtyre të fundit në to) dhe nxitja e krijimit i aktiviteteve vjetore për këtë qëllim. 

 

INDIKATORËT: Komunitetet shqiptare të diasporës në jetën kulturore të vendit pritës, 
me qëllim promovimin e tyre në Shqipëri. 
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AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria e Kulturës 

• Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Për shkak të emergjencës virusale Covid-19, periudha e zbatimit të programit për 
komunitetet shqiptare të Ukrainës dhe Kroacisë, është në proces rivlerësimi. 

 

                           NË PROCES 

            Masa Nr.57 

 

Krijimi i mekanizmave administrativ në nivel qendror dhe lokal për ndihmën dhe 
transparencën, për të mbështetur investimet dhe kërkesat e të interesuarve në diasporë. 
Informimi i diasporës për mundësitë e investimeve në Shqipëri me anë të medias, bankave 
(internet, broshura), etj. dhe motivimi i migrantëve shqiptarë për të investuar të ardhurat 
e tyre në sektorë të veçante të ekonomisë. 

 

INDIKATORËT: Mekanizma administrativ në nivel qendror dhe lokal; Informimi i diasporës 
për investimet me anë të medias, bankave (internet, broshura), etj. dhe motivimi për të 
investuar. 

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2019 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë  

• Ministri i Shtetit për Diasporën  

• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes  

• Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  

• Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Dhoma e Biznesit të Diasporës, me qëllim krijimin e mekanizmave administrativ në nivel 
qendror dhe lokal dhe informimin e diasporës për investimet ka përditësuar platformën 
web dhe është në përpjekje të vazhdueshme të promovimit të saj, përmes: platformave 
sociale online, takimeve me sektorët e biznesit, bashkëpunimet me AIDA, ADISA, 
MEKANIZMIN CONNECT – IOM ALbania, evente të ndryshme apo bashkëpunimin me rrjetet 
shqiptare në diasporë.   
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NË PROCES 

       Masa Nr.58 

Rishikimi i praktikave dhe kushteve për arsimimin e brezave të rinj të diasporës në gjuhën 
amtare. Identifikimi i nevojave për kurse të gjuhës shqipe në vendet pritëse. Rivlerësimi 
i hartimit të kurikulave standarde për mësimdhënien në gjuhën shqipe. Identifikimi i 
vazhdueshëm i nevojave për mësim në gjuhën shqipe dhe njohjen e trashëgimisë kulturore 
shqiptare për fëmijët në diasporë 

 

INDIKATORËT: Rishikimi i praktikave dhe kushteve për arsimimin; Identifikimi i nevojave 
për kurse; Rivlerësimi i hartimit të kurikulave për mësimdhënien; Identifikimi i nevojave 
për fëmijët.  

 
AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën  

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

• Akademia e Shkencave 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 523, datë 01.07.2020 “Për miratimin e çmimeve dhe të kategorive 
që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, për vitin 
shkollor 2020-2021”. 

~ Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi në datat 4-5 gusht 2020 mbledhjen me 
Komisionin e Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për 
Diasporën. Gjatë kësaj mbledhje u zgjodh Kryetari dhe zëvendëskryetari i Komisionit të 
Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, 
përkatësisht znj. Anila Ferizaj në pozicionin e kryetares dhe znj. Shqipe Gashi-Ramadani 
në pozicionin e zëvendëskryetares. Në këtë mbledhje u rishikua dhe u finalizua 
Rregullorja e organizimit të punës së Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës 
për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, e cila ishte hartuar në mbledhjet e 
mëparshme të këtij Komisioni. Të pranishmit ranë dakord edhe për miratimin e 
“Kalendarit të Ri të Punës 2020-2021 të Komisionit të Përbashkët për miratimin e teksteve 
mësimore për Diasporën”. 
 

~ Në bashkëpunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, nëpërmjet Postës 
Shqiptare dhe nën kujdesin e Ministrit të Shtetit për Diasporën, Qendra e Botimeve për 
Diasporën ka shpërndarë për vitin shkollor 2020-2021 këtë sasi tekstesh në këto shtete: 
Gjermani 987 tekste mësimore, Zvicër 1006 tekste mësimore, Çeki 40 tekste mësimore, 
Francë 160 tekste mësimore, Turqi 282 tekste mësimore, Belgjikë 403 tekste mësimore, 
Spanjë 185 tekste mësimore, Rumani 70 tekste mësimore, Greqi 2623 tekste mësimore 
dhe tekste plotësues, Ukrainë 133 tekste mësimore, Finlandë 1380 tekste mësimore, 
Norvegji 372 tekste mësimore dhe tekste plotësues, Suedi 882 tekste mësimore dhe tekste 
plotësues, Angli 910 tekste mësimore, Sllovaki 25 tekste mësimore, Itali 4479 tekste 
mësimore dhe tekste plotësues, Slloveni 105  tekste mësimore, Kroaci 370 tekste 
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mësimore dhe tekste plotësues, Kanada 1350 tekste mësimore dhe tekste plotësues, SHBA 
725 tekste mësimore, Austri 592 tekste mësimore dhe tekste plotësues. Totali 17, 079 
tekste gjithsej. 

 

~ Nënshkruar protokoll bashkëpunimi ndërmjet Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve 
për Arbëreshët dhe Federatës së Shoqatave Arbëreshe. Ky protokoll synon: 

 
- Mbledhjen e teksteve dhe revistave, apo të çfarëdo materiali tjetër të shkruar, 

prodhuar nga e mbi Arbëreshët ndër shekuj; mbledhjen e të gjithë materialit sonor, 
fotografik, filmik e digjital të mundshëm që gjendet në struktura publike e private 
arbëreshe; 

 
- Rigjetjen dhe rigjenerimin zanor e digjital të shprehjeve gjuhësore që përdoren 

aktualisht në komunitetet arbëreshe të Kalabrisë; përmbledhjen e leksikut aktual 
në tekstet e shkruara (libra e revista etj) nga 1945 deri më sot; 

 
- Një kërkim krahasues midis Shqipërisë dhe Arbërisë mbi traditat popullore prezente 

në zonat arbëreshe e në disa zona të brendshme të qendrës e të jugut të 
Shqipërisë, me një vëmendje të veçantë ndaj territorit të krahinave të Elbasanit, 
Beratit, Përmetit e Korçës. 

 

NË PROCES 

              Masa Nr.59 
 
Vlerësimi vjetor i nevojave për mësimin në gjuhën shqipe dhe njohjen e trashëgimisë 
kulturore shqiptare për fëmijët në diasporë. Përmirësim periodik i kurrikulave të 
përbashkëta me Kosovën, për mësimdhënien në gjuhën shqipe. Mbështetje në zbatimin e 
kurrikulave të përbashkëta. 
 
INDIKATORËT: Vlerësimi vjetor i nevojave; Përmirësim dhe zbatimi i kurikulave me 
Kosovën. 
 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
 

 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 523, datë 01.07.2020 “Për miratimin e çmimeve dhe të kategorive 
që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, për vitin 
shkollor 2020-2021”. 

~ Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi në datat 4-5 gusht 2020 mbledhjen me 
Komisionin e Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për 
Diasporën. Gjatë kësaj mbledhje u zgjodh Kryetari dhe zëvendëskryetari i Komisionit të 
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Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, 
përkatësisht znj. Anila Ferizaj në pozicionin e kryetares dhe znj. Shqipe Gashi-Ramadani 
në pozicionin e zëvendëskryetares. Në këtë mbledhje u rishikua dhe u finalizua 
Rregullorja e organizimit të punës së Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës 
për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, e cila ishte hartuar në mbledhjet e 
mëparshme të këtij Komisioni. Të pranishmit ranë dakord edhe për miratimin e 
“Kalendarit të Ri të Punës 2020-2021 të Komisionit të Përbashkët për miratimin e teksteve 
mësimore për Diasporën”. 
 
~ Qendra e Botimeve për Diasporën ka shpërndarë për vitin shkollor 2020-2021 këtë sasi 
tekstesh në këto shtete: Gjermani 987 tekste mësimore, Zvicër 1006 tekste mësimore, 
Çeki 40 tekste mësimore, Francë 160 tekste mësimore, Turqi 282 tekste mësimore, 
Belgjikë 403 tekste mësimore, Spanjë 185 tekste mësimore, Rumani 70 tekste mësimore, 
Greqi 2623 tekste mësimore dhe tekste plotësues, Ukrainë 133 tekste mësimore, Finlandë 
1380 tekste mësimore, Norvegji 372 tekste mësimore dhe tekste plotësues, Suedi 882 
tekste mësimore dhe tekste plotësues, Angli 910 tekste mësimore, Sllovaki 25 tekste 
mësimore, Itali 4479 tekste mësimore dhe tekste plotësues, Slloveni 105  tekste 
mësimore, Kroaci 370 tekste mësimore dhe tekste plotësues, Kanada 1350 tekste 
mësimore dhe tekste plotësues, SHBA 725 tekste mësimore, Austri 592 tekste mësimore 
dhe tekste plotësues. Totali 17, 079 tekste gjithsej. 
 
 

NË PROCES 

              Masa Nr.60 
 
Krijimi i Regjistrit të mësuesve në diasporë dhe krijimi i programeve për mbështetje në 
zbatimin e standardeve për mësuesit në diasporë. Identifikimi i vazhdueshëm i mësuesve 
dhe hartim i skemës së pensioneve për mësuesit në diasporë. Promovimi i aktiviteteve 
arsimore me mësues e nxënës shqiptarë në diasporë. 

 
INDIKATORËT: Regjistri i mësuesve dhe krijimi i programeve mbështetëse; Identifikimi i 
mësuesve dhe hartim i skemës së pensioneve; Promovimi i aktiviteteve arsimore. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Akademia e Shkencave 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Qendra e Botimeve për Diasporën, në zbatim të vendimit Nr. 8, datë 07.11.2019, Nr. 
236/3 të Këshillit Koordinues për Diasporën, siguroi akses falas në platformën digjitale 
“Schoolme” për 300 mësues të gjuhës shqipe në Diasporë. Kjo platformë do të ndihmojë 
për promovimin dhe përhapjen e gjuhës shqipe në Diasporë. Platforma ka qenë ndihmesa 
kryesore për zhvillimin e mësimit në situatën e pandemisë globale. 
 

~ Qendra e Botimeve për Diasporën, për t’u ardhur në ndihmë mësuesve dhe nxënësve 
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shqiptarë në Diasporë dhe për shkak të situatës së krijuar në shkollat shqipe në Diasporë 
si pasojë e pandemisë globale, ka ndërmarrë ngritjen e një platforme online (web dhe 
mobile) për mësimin e gjuhës shqipe në diasporë. Për ndërtimin e anës teknike të 
Platformës, Qendra e Botimeve për Diasporën ka kërkuar mbështetjen e Agjencisë 
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Me 
shkresën Nr. 2630/1 Prot., datë 29.06.2020 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 
Informacionit ka ngritur grupin e punës dhe ka kërkuar caktimin e një përfaqësuesi nga 
ana e MASR-së për vijimin e procedurës. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, me 
shkresën Nr. 3455/1 Prot., datë 07.07.2020 ka caktuar personin përgjegjës, përfaqësues 
i MASR-së në grupin e punës që po merret me përcaktimin e specifikimeve teknike të 
Platformës.  Me anë të shkresës Nr. 253/2 Prot, datë 03.09.2020, Qendra e Botimeve për 
Diasporën ka kërkuar bashkëpunimin e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, të 
Universitetit të Tiranës për caktimin e specialistëve të fushës së gjuhës shqipe, historisë 
dhe gjeografisë për hartimin e përmbajtjes së Platformës Digjitale.  
 

Realizuar (periodike) 

                 Masa Nr.61 
 
Krijimi i një strukture permanente, që do të ndjekë vlerësimin dhe sigurimin e teksteve 
shkollore të nevojshme. Ajo do të ndjekë trajnimin e mësuesve që do të japin mësim në 
kurset, që do të krijohen për këtë qëllim. Sigurimi i vazhdueshëm i teksteve shkollore për 
diasporë dhe trajnimi i mësimdhënësve mbi kurikulat e përbashkëta me Kosovën. 

 
INDIKATORËT: Krijimi i një strukture permanente, për tekstet shkollore dhe trajnimin e 

mësuesve; Sigurimi i teksteve shkollore dhe trajnimi i mësimdhënësve.  
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 523, datë 01.07.2020 “Për miratimin e çmimeve dhe të kategorive 
që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, për vitin 
shkollor 2020-2021”. 

~ Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi në datat 4-5 gusht 2020 mbledhjen me 
Komisionin e Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për 
Diasporën. Gjatë kësaj mbledhje u zgjodh Kryetari dhe zëvendëskryetari i Komisionit të 
Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, 
përkatësisht znj. Anila Ferizaj në pozicionin e kryetares dhe znj. Shqipe Gashi-Ramadani 
në pozicionin e zëvendëskryetares. Në këtë mbledhje u rishikua dhe u finalizua 
Rregullorja e organizimit të punës së Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës 
për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, e cila ishte hartuar në mbledhjet e 
mëparshme të këtij Komisioni. Të pranishmit ranë dakord edhe për miratimin e 
“Kalendarit të Ri të Punës 2020-2021 të Komisionit të Përbashkët për miratimin e teksteve 



48 

mësimore për Diasporën”. 
 
~ Në bashkëpunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, nëpërmjet Postës 
Shqiptare dhe nën kujdesin e Ministrit të Shtetit për Diasporën, Qendra e Botimeve për 
Diasporën ka shpërndarë për vitin shkollor 2020-2021 këtë sasi tekstesh në këto shtete: 
Gjermani 987 tekste mësimore, Zvicër 1006 tekste mësimore, Çeki 40 tekste mësimore, 
Francë 160 tekste mësimore, Turqi 282 tekste mësimore, Belgjikë 403 tekste mësimore, 
Spanjë 185 tekste mësimore, Rumani 70 tekste mësimore, Greqi 2623 tekste mësimore 
dhe tekste plotësues, Ukrainë 133 tekste mësimore, Finlandë 1380 tekste mësimore, 
Norvegji 372 tekste mësimore dhe tekste plotësues, Suedi 882 tekste mësimore dhe tekste 
plotësues, Angli 910 tekste mësimore, Sllovaki 25 tekste mësimore, Itali 4479 tekste 
mësimore dhe tekste plotësues, Slloveni 105  tekste mësimore, Kroaci 370 tekste 
mësimore dhe tekste plotësues, Kanada 1350 tekste mësimore dhe tekste plotësues, SHBA 
725 tekste mësimore, Austri 592 tekste mësimore dhe tekste plotësues. Totali 17, 079 
tekste gjithsej. 
 

NË PROCES 

Masa Nr.62 
 
Zhvillimi i projektit "e-book" (shkarkimi on-line i teksteve shkollore të vendosura në 
programin arsimor për diasporën) me qëllim shpërndarjen e librave në të gjithë botën 
dhe krijimin e lehtësirave për të furnizuar të gjithë me materialet e nevojshme për 
mësimin e gjuhës dhe kulturës shqipe. 

 

INDIKATORËT: Projekti “e-book” për shpërndarjen e librave. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Akademia e Shkencave 
 

 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, në kuadër të projektit “Diaspora për Zhvillim” 
ka krijuar Platformën Digjitale të Veprave Shqiptare. Platforma është krijuar me qëllim 
gjallërimin dhe promovimin e kujtesës kolektive kulturore të komunitetit të Diasporës 
shqiptare si dhe krijimin e kushteve dhe nxitjen e angazhimit kulturor të anëtarëve të 
Diasporës shqiptare. Pjesë e platformës “Digjitalizimi i Veprave Shqipatare” do të jenë 
100 vepra të një game të gjerë zhanresh nga autorë të Rilindjes Kombëtare, të letërsisë 
bashkëkohore shqiptare si dhe vepra të letërsisë për fëmijë. 
 
~ Më 30 qershor 2020 u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Fondit Shqiptar 
për Zhvillimin e Diasporës dhe Qendrës së Botimeve për Diasporën. Objekti i kësaj 
marrëveshje është shkëmbimi ndërinstitucional i ekspertizës me qëllim realizimin e 
projekteve në kuadër të misionit të përbashkët për ruajtjen dhe gjallërimin e kulturës 
shqiptare në Diasporë. Me anë të kësaj marrëveshje, palët do të koordinojnë mes tyre 
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punën për pasurimin e mëtejshëm të platformës “Digjitalizimi i Veprave Shqiptare”; 
ofrimin e përvojës të stafit të Qendrës së Qendrës së Botimeve për Diasporën në shërbim 
të platformës “Digjitalizimi i Veprave Shqiptare”; zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta 
për promovimin e kulturës dhe vlerave shqiptare në Diasporë dhe bashkërendimin e 
detyrave të grupeve të punës për bashkëpunime në aplikime për projekte të përbashkëta. 
 
~  Më 4 Shtator 2020 u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bibliotekës 
Kombëtare të Shqipërisë, Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Ministrit të 
Shtetit për Diasporën. Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është nxitja e bashkëpunimit midis 
palëve dhe realizimi i projekteve për mbështetjen dhe përhapjen e gjuhës/letërsinë 
shqipe dhe kulturës shqiptare në komunitetet shqiptare jashtë vendit. Palët do të 
koordinojnë/bashkërendojnë veprimtarinë e tyre duke i dhënë rëndësi të veçantë 
kërkimit, hulumtimit dhe studimit të mundësive për ruajtjen, përhapjen dhe promovimin 
në Diasporën shqiptare të kulturës shqiptare në përgjithësi, si dhe gjuhës e letërsisë 
shqipe në veçanti. 
 
~ Qendra e Botimeve për Diasporën, botoi për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë trojeve 
shqiptare serinë “Klasikët Dygjuhësh”. Seria përfshin përrallat më të bukura, botuar në 
një vëllim dygjuhësh: “Pitër Panin” e “Bukuroshja e fjetur” shqip-anglisht, shqip-
greqisht, shqip-italisht; "Rosaku i Shëmtuar" e "Kësulëkuqja", shqip-anglisht, shqip-
greqisht; "Hirushja" e "Pinoku", shqip-anglisht, shqip-greqisht, shqip-italisht. Projekti i 
botimeve dygjuhëshe u vjen në ndihmë fëmijëve shqiptarë të rritur në mërgatë që gjuhën 
shqipe e mësojnë paralelisht me gjuhën e vendit, apo si gjuhë të dytë. QBD-ja e solli 
serinë “Klasikët Dygjuhësh” edhe në formatin e-book, të shkarkueshëm falas për të gjithë. 
 
~ Qendra e Botimeve për Diasporën, botoi fjalorët dygjuhësh për fëmijë: shqip-anglisht; 
shqip-italisht; shqip-greqisht, shqip-ukrainisht, shqip-spanjisht, shqip-turqisht, shqip-
frëngjisht, shqip-kroatisht dhe shqip-gjermanisht. Fjalori dygjuhësh për fëmijë është 
konceptuar për fëmijë të moshës deri në 6 vjeç dhe shoqërohet me ilustrime të 
përzgjedhura me kujdes për t’i qartësuar dhe për t’i konkretizuar edhe më shumë fjalët 
duke i bërë ato edhe më të kuptueshme për fëmijët. Këta fjalorë janë të shkarkueshëm 
falas në formatin e-book. 
 
~ Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën me Vendimin Nr. 189/1 Prot., datë 
11.06.2020 miratoi botimin dygjuhësh të 10 tregimeve nga vëllimi “Tregime të moçme 
shqiptare” të Mitrush Kutelit. Në datat 17-20 korrik 2020 janë mbyllur kontratat për të 
drejtat e autorit me familjen Kuteli, përkthyesit dhe ilustratorin. Po vazhdon puna me 
përkthimin e veprës së Kutelit. 

 
 

      NË PROCES 

Masa Nr.63 

 

Rishikimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet arsimore në 
vendet pritëse, për hapjen e kurseve në gjuhën shqipe në shkollat e ambientet edukative 
ekzistuese në këto vende. (Krijimi dhe nxitja e programeve për mësimdhënien e gjuhës 
shqipe për fëmijët e emigrantëve shqiptarë në bashkëpunim me strukturat përkatëse të 
vendeve pritëse). Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet arsimore 
në vendet pritëse, për hapjen e kurseve në gjuhën shqipe në shkollat e ambientet 
edukative ekzistuese në këto vende. 

 
INDIKATORËT: Marrëveshje bashkëpunimi për hapjen e kurseve në gjuhën shqipe. 
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AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)  
 

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
 

 
Korrik-Shtator 2020:  

~ Nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe 
Universitetit Humanitar Shtetëror të Izmailit, Ukrainë. Qëllimi i këtij Memorandumi është 
krijimi i Qendrës së Informacionit të Shqipërisë me qëllim harmonizimin dhe forcimin e 
bashkëpunimit dypalësh. 

 

     NË PROCES 

    Masa Nr.64 

 
Rishikimi dhe orientimi i programeve/donatorëve, të cilët ofrojnë bursa studimore për 
jashtë vendit, drejt fushave të ekspertizës për të cilat ka nevojë Shqipëria. Vlerësimi i 
kryerjes së një studimi të thelluar mbi numrin e studentëve shqiptarë në universitetet 
jashtë vendit dhe mbi fushat ku ata specializohen. Rivlerësimi për përfshirjen e kushtit 
të kthimit në Shqipëri (për një periudhë jo më pak se një vit) për të gjithë studentët që 
marrin bursa studimi për jashtë vendit, në kuadër të programeve studimore të donatorëve 
të ndryshëm për Shqipërinë. 

INDIKATORËT: Orientimi i programeve/donatorëve për të cilat ka nevojë Shqipëria; 

Studim mbi numrin e studentëve shqiptarë dhe fushat ku specializohen; Rivlerësimi për 

kushtin e kthimit në Shqipëri. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 504, datë 24.06.2020 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin e bazës 
së të dhënave shtetërore të studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe shtetasve të 
huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa nga Republika e Shqipërisë”. Ky 
vendim parashikon krijimin e një baze të të dhënave shtetërore për të gjithë studentët 
shqiptarë jashtë vendit si dhe të shtetasve të huaj me origjinë shqiptare të cilët përfitojnë 
bursa studimi nga Republika e Shqipërisë.  
 
~ Miratuar Urdhri Nr.103, datë 07.08.2020 i Kryeministrit “Për ngritjen e komisionit të 
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veçantë për vlerësimin e rezultateve të studentëve, të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe 
shtetasve të huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa studimi nga Republika e 
Shqipërisë”. 
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 686, datë 02.09.2020 i Këshillit të Ministrave “Për kriteret e 
dhënies së bursave për shtetasit e huaj me origjinë shqiptare, për të studiuar në 
Republikën e Shqipërisë, nga Agjencia Kombëtare e Diasporës për vitin akademik 2020-
2021”.   
 
~ Nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe 
Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) për përcaktimin e kritereve 
për përfitimin e bursës për shtetasit e huaj me origjinë shqiptare, për të studiuar në 
Republikën e Shqipërisë. 
 
~ Miratuar Urdhri Nr. 9, datë 24.09.2020 i Ministrit të Shtetit për Diasporën “Për krijimin 
e komisionit përgjegjës për ndjekjen e procesit dhe vlerësimin përfundimtar të 
dokumenteve të kandidatëve të cilët do të përfitojnë bursë studimi, institucionet e 
arsimit të lartë dhe programin e studimit ku do të studiojnë”. 
 
~ Nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe 
Universitetit të Tiranës me qëllim dhënien e mundësisë së studimit pranë Universitetit të 
Tiranës për studentët, shtetas të huaj me origjinë shqiptare nga komunitetet e Italisë, 
Bullgarisë, Ukrainës dhe Kroacisë. 
 

     NË PROCES 

    Masa Nr.65 

 
  

Hartimi dhe miratimi i marrëveshjeve të nevojshme të përbashkëta me Kosovën dhe të 
veçanta për mbështetjen e mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë. 
Rivlerësim për kuadrin ligjor lidhur me përgjegjësinë e shtetit shqiptar për të mundësuar 
mësimin e gjuhës shqipe për brezin e ri të komuniteteve shqiptare në diasporë.  

 
INDIKATORËT: Marrëveshjet me Kosovën; Rivlerësim i kuadrit ligjor.  

AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
 

 
Korrik-Shtator 2020:  

 
~ Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi në datat 4-5 gusht 2020 mbledhjen me 
Komisionin e Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për 
Diasporën. Gjatë kësaj mbledhje u zgjodh Kryetari dhe zëvendëskryetari i Komisionit të 
Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, 
përkatësisht znj. Anila Ferizaj në pozicionin e kryetares dhe znj. Shqipe Gashi-Ramadani 
në pozicionin e zëvendëskryetares. Në këtë mbledhje u rishikua dhe u finalizua 
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Rregullorja e organizimit të punës së Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës 
për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën, e cila ishte hartuar në mbledhjet e 
mëparshme të këtij Komisioni. Të pranishmit ranë dakord edhe për miratimin e 
“Kalendarit të Ri të Punës 2020-2021 të Komisionit të Përbashkët për miratimin e teksteve 
mësimore për Diasporën”. 

 

     NË PROCES 

    Masa Nr.66 

 

Promovimi i programeve apo donatorëve të cilët ofrojnë bursa për studime jashtë vendit, 
për Shqipërinë. Organizimi i aktiviteteve për informimin në shkollat e mesme dhe të larta 
me qëllim njohjen e këtyre programeve dhe procedurave të aplikimit si nga pedagogët, 
studentët apo nxënësit. 

 
INDIKATORËT: Programe me bursa studimi; Organizimi i aktiviteteve për informim. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 504, datë 24.06.2020 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin e bazës 
së të dhënave shtetërore të studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe shtetasve të 
huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa nga Republika e Shqipërisë”. Ky 
vendim parashikon krijimin e një baze të të dhënave shtetërore për të gjithë studentët 
shqiptarë jashtë vendit si dhe të shtetasve të huaj me origjinë shqiptare të cilët përfitojnë 
bursa studimi nga Republika e Shqipërisë.  
 
~ Miratuar Urdhri Nr.103, datë 07.08.2020 i Kryeministrit “Për ngritjen e komisionit të 
veçantë për vlerësimin e rezultateve të studentëve, të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe 
shtetasve të huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa studimi nga Republika e 
Shqipërisë”. 
 

     NË PROCES 

    Masa Nr.67 

 
Kryerja e një raporti vlerësues mbi vështirësitë e studentëve shqiptarë që studiojnë jashtë 
vendit dhe mbi faktorët që ndikojnë në këtë situatë. Organizimi në vendet pritëse për 
marrjen e masave për të mundësuar komunikimin dhe rrjetet funksionale në ndihmë të 
studentëve shqiptarë. 

 
INDIKATORËT: Raporti vlerësues mbi vështirësitë e studentëve dhe faktorët ndikues; 
Organizimi në vendet pritëse për marrjen e masave. 
 
AFATI KOHOR: 6 mujori i parë 2019 (periodike çdo vit)  
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INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Miratuar Vendimi Nr. 504, datë 24.06.2020 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin e bazës 
së të dhënave shtetërore të studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe shtetasve të 
huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa nga Republika e Shqipërisë”. Ky 
vendim parashikon krijimin e një baze të të dhënave shtetërore për të gjithë studentët 
shqiptarë jashtë vendit si dhe të shtetasve të huaj me origjinë shqiptare të cilët përfitojnë 
bursa studimi nga Republika e Shqipërisë.  
 
~ Miratuar Urdhri Nr.103, datë 07.08.2020 i Kryeministrit “Për ngritjen e komisionit të 
veçantë për vlerësimin e rezultateve të studentëve, të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe 
shtetasve të huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa studimi nga Republika e 
Shqipërisë”. 
 
 

     NË PROCES 

    Masa Nr.68 

 
Rivlerësimi i politikave me qëllim nxitjen e kthimit të migrantëve të kualifikuar. Vlerësimi 
i ofertës dhe i kërkesës për personel të kualifikuar, në tregun e punës shqiptar dhe krijimi 
i kontakteve ndërmjet migrantëve dhe ndërmarrjeve të mesme e të mëdha në Shqipëri, 
duke krijuar një bankë të dhënash elektronike me CV-në e migrantëve të kualifikuar. 

INDIKATORËT: Nxitjen e kthimit të migrantëve të kualifikuar; Krijimi i një banke të 

dhënash elektronike me CV.  

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2018 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS: 

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

• Ministria e Brendshme 

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

• Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

• Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës ka krijuar platformën “Rrjeti i 
profesionistëve”, e cila ka si qëllim mbledhjen dhe shkëmbimin e informacioneve dhe 
përfshirjen e ekspertizës së anëtarëve të komuniteteve shqiptare në Diasporë dhe lidhjen 
e tyre me kërkesat e biznesit shqiptar apo të huaj në të mirë të zhvillimit të vendit. 
Platforma synon në një fazë të dytë të shërbejë në gjenerimin e ideve dhe nismave nga 
komunitetet profesionale të Diasporës shqiptare. 
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     NË PROCES 

    Masa Nr.69 

 
Monitorimi i Planit Kombëtar të Veprimit mbi vlerësime 6 mujore dhe kryerja e raportimit 
në Komitetin Shtetëror për Diasporën. Raportimi në Nënkomisionin për Migracionin dhe 
Diasporën në Kuvendin e Shqipërisë për ecurinë e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të 
Veprimit. Nënkomisioni do të propozojë që për çështjen e trajtimit të migracionit dhe 
diasporës, Kuvendi çdo vit të miratojë një rezolutë për këtë çështje. 
 

 
AFATI KOHOR: 6-mujori i Parë 2019 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 
~ Nuk ka informacion të ri për zbatimin e kësaj mase. 
 
 

     NË PROCES 

    Masa Nr.70 

 

Vlerësimi nga Nënkomisioni për Migracionin dhe Diasporën dhe Komiteti Shtetëror për 
Diasporën në mbledhje të veçanta i dokumenteve të:  

• Raportimit me shkrim i Agjencisë kombëtare të Diasporës;  

• Bankës së Shqipërisë për remitancat në Republikën e Shqipërisë;  

• INSTAT-it për të dhënat vjetore për migracionin dhe diasporën;  

• Institutit Shtetëror të Sigurimeve për informacionin vjetor për gjendjen e pensioneve 
dhe statusin e shtetasve jashtë vendit;  

• Nga Ministria e Brendshme për gjendjen e regjistrimit të shtetasve shqiptarë jashtë 
vendit. 

AFATI KOHOR: 6 mujori i dytë 2019 (periodike çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Zëvendës-kryeministri  

• Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme  

• Ministri i Shtetit për Diasporën  

• Ministria e Brendshme  

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë  

• Banka e Shqipërisë 
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Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase. 
 
 

     NË PROCES 

    Masa Nr.71 

 

Vlerësimi, diskutimi dhe propozime për ndryshime për dokumentin e Strategjisë 
Kombëtare dhe planin e veprimit në Samitin e Diasporës Shqiptare. Këto propozime do 
shikohen si nismëtare për të kryer ndryshimet e mundshme. 

AFATI KOHOR: 6-mujori i dytë 2018 (periodik)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 

• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
 
Korrik-Shtator 2020:  
 

~ Miratuar Strategjia Kombëtare e Diasporës dhe Plani i Veprimit 2021 – 2025 me Vendimin 
Nr. 585, datë 22.07.2020 të Këshillit të Ministrave. Kjo Strategji hyn në fuqi nga data 1 
janar 2021. 

 

 

          NË PROCES 

    Masa Nr.72 

 

Përcaktimi i indikatorëve të cilët do të evidentojnë nivelin e zbatimit të masave të 
vendosura nga kjo strategji. Detyrimi i institucioneve përgjegjëse për zbatimin e strategjisë 
për hartimin e raporteve vjetore të masave të marra duke përfshirë të dhëna sasiore edhe 
cilësore të monitorimit, bazuar në indikatorët e përcaktuar.  
 

AFATI KOHOR: 6-mujori i Parë 2019 (periodik çdo vit)  

INSTITUCIONI PËRGJEGJËS:  

• Ministri i Shtetit për Diasporën 
• Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
 
 
Korrik-Shtator 2020:  

 

~ Nuk ka informacion të ri në zbatimin e kësaj mase.
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